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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

24 вересня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради          

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста. 

 Розглянуто 57 звернень депутатів міської ради щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги. З них: погоджено надати 

одноразову адресну грошову допомогу 30 мешканцям міста; відмовлено                      

12 мешканцям; направлено на доопрацювання заяви 15 мешканців. 

 Розглянуто 78 заяв мешканців міста щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги. З них: погоджено надати одноразову адресну грошову 

допомогу 56 мешканцям міста; відмовлено 12 мешканцям; направлено                           

на доопрацювання заяви 10 мешканців. 

 

24 вересня відбулося навчання в режимі онлайн для керівників 

виконавчих органів міської ради на тему: «Медіа у роботі посадових осіб 

місцевого самоврядування» за участю завідувача кафедри загальної 

підготовки та соціальної роботи Кропивницького інституту державного                         

та муніципального управління Оксани Чорноус. 

 

24 вересня під головуванням  заступника голови  районної комісії, 

начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

житлової субсидії   населенню, надання пільг особам, які мають на це право, 

та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради. 

 Розглянуто 100 справ, зокрема щодо призначення: житлової                          

субсидії – 89 (призначено – 75), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним особам – 9 (призначено – 9),  пільги – 2  (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 24 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 11 – день інформації «Будьмо знайомі, Європо!». 
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 Бібліотекарі запропонували юним читачам онлайн-знайомство                                   

з дитячою літературною мапою Європи, яка  показує найкращу дитячу 

книжку кожної країни.  Наймолодших відвідувачів порадував театр книги 

«Буратіно» інсценізацією англійської казки «Груффало». 

 Корисною і пізнавальною була година європейських мов «Мова без 

кордонів». Дітей зацікавила інформація про те, чи можна відчувати слова на 

смак, як влаштований мозок багатомовної людини і чи можна вивчити 30 

мов, але забути рідну?; 

 № 12 – бібліомікс «Туристичні родзинки України». 

 Користувачі, які прийшли до бібліотеки,  мали змогу віртуально 

відвідати музей Оноре де Бальзака в Житомирській області, одеські 

катакомби,  Національний природний парк на Волині, замки «Золотої 

підкови» у Львівській області, Національний заповідник «Хортиця» на 

Запоріжжі, озеро Синевір на Закарпатті, а також переглянути книги з 

виставки та ознайомитися з переліком туристичних «родзинок» в кожній 

області; 

 № 19 – акція-навігація «Знайди дорогу в бібліотеку!». 

 У різних куточках великого густонаселеного мікрорайону Космонавтів 

бібліотекарі філії роздали мешканцям різного віку завдання. Діти повинні                                    

за навігацією відшукати бібліотеку. Підказками для гравців є відправна точка 

та карта маршруту. Сюрпризи чекають охочих, які  подолають шлях                                           

до 30 вересня і завітають в бібліотеку на День відкритих дверей;   

 № 16 – екологічний круїз «Земля квітучої краси». 

 Учні з цікавістю слухали про проблеми стосунків між природою та 

людиною, які виникли завдяки розвитку цивілізації та науково-технічного 

прогресу; переглянули слайдову презентацію «Збережемо життя на Землі», 

брали участь в конкурсах «Екологічний штурм», «Еко-профі», «Екологічна 

проблема». Ця зустріч допомогла усім присутнім вкотре переконатись, що 

потрібно берегти довкілля; 

 № 10 – година цікавих повідомлень «Пам’ятаймо свій родовід». 

 Готуючись  до заходу, діти цікавились історією свого роду, 

розпитували у своїх батьків, бабусь і дідусів про коріння і намалювали свої 

родовідні дерева. Тож, виставка-досье «Згадаємо про минуле, подумаємо про 

майбутнє» була доповнена пошуковими учнівськими роботами та 

портретами родин.                 Під час гри «Знай свій рід!» учасники показали 

свої знання про родину та родинні стосунки; 

 № 9 – вікторина «Мій рідний край – моя земля». 

 Учні Лелеківської гімназії познайомились з історією бібліотеки та                            

її  роботою, взяли активну участь у краєзнавчій вікторині «Мій рідний край – 

моя земля» та турнірі казкознавців.  
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

23 вересня методист центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького Оксана 

Стрюкова провела онлайн-нараду із заступниками директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. 

Розглянуті питання: про організацію і проведення  міського етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україна!»; про організацію міського конкурсу малюнка «Моє рідне місто».  
 

23 вересня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького під 

головуванням методиста центру Оксани Стрюкової відбулось засідання 

методичної ради.  

Розглянуті питання: про підсумки виконання рішень та пропозицій 

попереднього засідання методичної ради; про організацію психолого-

педагогічного супроводу навчально-виховного процесу у  закладах загальної 

середньої освіти.  
 

23 вересня в приміщенні міської ради відбулося засідання комісії                             

по проведенню конкурсного відбору на посади психолога та консультантів 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Міської ради міста Кропивницького. 

За результатами конкурсу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького рекомендовано призначити: на посаду психолога  Наталію 

Дудник, на посади консультантів – 8 осіб. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


