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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        08 жовтня кандидат психологічних наук Олена Шаумян провела для 

керівників виконавчих органів міської ради навчання в режимі онлайн на 

тему: «Процес управління набором, адаптацією, просуванням, мотивацією та 

вивільненням персоналу».   

        08 жовтня під головуванням  заступника голови  районної комісії, 
начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Фортечної районної у місті ради 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 129 

справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової субсидії – 117 

(призначено – 88), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 9 

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

        08 жовтня під головуванням голови опікунської ради, заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема 

Постолатія відбулось чергове засідання опікунської ради при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  Розглянуто 

питання: про зняття з обліку недієздатної особи у зв’язку зі смертю; про 

виконання опікунських обов’язків опікуна ***; про взяття на облік 

недієздатної особи ***, яка рішенням Ленінського районного суду міста 

Кіровограда визнана недієздатною особою та призначення опікуном ***; про 

погодження кандидатури опікуна *** над недієздатною особою *** у разі 
визнання останньої в судовому порядку недієздатною та надання 

відповідного подання до суду. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         08 жовтня в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького проведені заходи: № 2 – історична подорож 

«Українські звитяжці». Під час проведення заходу бібліотекарі розповіли про 

витоки українського козацтва, згадали традиції козаків, ознайомили молодь з 
клейнодами Запорізької Січі. Присутнім було запропоновано переглянути 

уривки з фільму про видатного кошового отамана Війська Запорізького – 

Івана Сірка. Вони дізналися, що отаман за свою військову кар’єру провів 

більше              50 битв, жодного разу не зазнавши поразки; № 12 - урок 

шляхетності «За одягом зустрічають». Працівники бібліотеки акцентували 

увагу на тому, що в житті бувають ситуації, коли нам просто ніколи проявити 

свій розум. Тому максимально сприятливе враження  можемо зробити за 

допомогою одягу. Діти подивилися презентацію про види стилів в одязі, про 



мистецтво вдягатися, отримали корисні підказки «Зустрічають за одежею», 

ознайомилися з літературою даної тематики, що є у фонді бібліотеки; № 1 – 

літературно-музична палітра «Славно твоя кобза грає, любий мій козаче, 

вона голосно співає, голосно ж і плаче». Читачам презентували книжкову 

викладку «Козаки - мужні лицарі-захисники України», присвячену найбільш 

яскравим постатям Війська Запорізького та історії виникнення козацтва в 

Україні. Запропонували відеоперегляд козацького танцю «Гопак» та 

розповіли про історію його виникнення, яку пов’язують з бойовими 

тренуваннями козаків Запорізької Січі в 16-17 століттях. Учасникам заходу 

цікаво було дізнатись, що серед козаків було багато талановитих музик, 

співаків і танцюристів. Найулюбленішим їх музичним інструментом була 

кобза. В той же час, козацьке мистецтво було не тільки розважальним, а й 

надихало товариство на звитягу в походах. Також присутнім було 

презентовано літературно-патріотичний куточок «Їх подвиг спонукає до 

завзяття і мужності ціле покоління». 

 

   Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

        08 жовтня за ініціативи управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького в приміщенні комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького, з метою підвищення професійного розвитку педагогів щодо 

впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання, відбулась 

онлайн-презентація проєкту «Профмарафон: «Вчитель онлайн» та анонс 

циклу вебінарів для педагогів. В онлайн-зустрічі взяли участь директори, 

заступники директорів,   вчителі-предметники допрофільних і профільних 

класів закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького.  

Спікерами виступили: Лариса Костенко – начальник управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького – «Представлення проєкту: 

«Профмарафон: «Вчитель онлайн» та анонс циклу вебінарів»; 

Алевтина Залевська – вчитель інформатики НВО № 6 – «Демонстрація 

пристрою Cam Touch»; Любов Краснова – директор ГНТН – «Презентація 

впровадження шкільної освітньої мережі»; Сергій Савенко – вчитель 

«Захисту України» НВО № 16 - «Приклади впровадження технологій 

дистанційного навчання при вивченні профільних предметів «Захист 

України»; Віталій Паздрій – доцент кафедри бізнес-економіки та 

підприємництва                              КНЕУ ім. В. Гетьмана - «Бізнес-освіта». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  
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