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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

21 жовтня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання   комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби у  2020 році щодо спрямування субвенції                           

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуто  питання про визначення об’єкта для придбання дитячому 

будинку сімейного типу. 
 

21 жовтня заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін зустрівся з підприємцями будівельної галузі 

міста і закликав їх активно включитися у роботи з ліквідації наслідків 

руйнівної сили стихії, у першу чергу – відновлення покриття дахів житлових 

будинків. 

В зоні надзвичайної ситуації за результатами обстеження взято на облік 

18 постраждалих господарств, де проживають одинокі люди похилого віку, 

громадяни з інвалідністю, які не зможуть самостійно справитися з 

проблемою, навіть отримавши матеріальну підтримку. Три будівельних 

бригади вже працюють на об’єктах. 

 Саме на відновлення дахів у таких будинках акумулюються кошти, 

зібрані на рахунку благодійного фонду «СМАйЛ». 
 

 21 жовтня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

  Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 7 (призначено  – 7), житлових субсидій – 31 

(призначено  – 21) та пільг – 10 (призначено  – 10). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 21 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд                 
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з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Михайлівської, Архангельської, 

Вокзальної, Космонавта Попова, Пушкіна, Габдрахманова, Мозеса Гомберга     

та провулків Павла Бута і Дегтярьова. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 4 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

21 жовтня, за ініціативи управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького, в приміщенні комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа               

І ступенів «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр 

позашкільного виховання «Контакт» в рамках проєкту «Профмарафон: 

«Вчитель онлайн» відбулись вебінари для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького.  

В онлайн-зустрічі брали участь директори, заступники директорів, 

вчителі-предметники допрофільних і профільних класів закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. 

Спікерами виступили: Олеся Дяденко – директор з розвитку компанії 

Vema Kids, яка є власником виробничих потужностей для виробництва                               

і комплексного оснащення навчальних та реабілітаційних закладів на тему: 

"Ідеальній освітній простір відповідно до вимог та стандартів Нової 

української школи"; Вікторія Косик – директор Центру освітнього 

консультування, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти 

та технологій Київського університету ім. Бориса Грінченка, авторка методик 

використання інноваційних засобів навчання в освіті, тренерка, розробниця 

положень про дистанційне навчання, електронні освітні ресурси, електронні 

підручники на тему: "Як зробити звичайний урок дистанційним за 

допомогою MOZABOOK"; Арам Саргсян – співзасновник компанії 

"AREMA" та приватної початкової школи "Future skills”, автор та розробник 

багатьох рішень для оптимізації роботи персоналу, IT систем у сфері 

логістики,                             HR та освіти  на тему: "Компетентнісний підхід та 

кар'єра учнів, студентів. Фінансова незалежність навчальних закладів"; 

Олександр Скуловатов –вчитель хімії і біології Міжнародної французької 

школи на тему: «Інноваційне обладнання сучасного навчального простору». 

Коло наукових інтересів - STEM-освіта, інтеграція світових педагогічних 

практик в українську школу, наукова діяльність учнів.  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко 35 83 89 


