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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 грудня під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Андрія Паливоди відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 13 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 1 статті 154 Кодексу України                                       

про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення               

у вигляді штрафу по 2-х протоколах на загальну суму 561 грн. Закрито 

провадження по 7 протоколах. 

Перенесено розгляд 4-х протоколів на наступне засідання 

адміністративної комісії. 

01 грудня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося онлайн-засідання громадської комісії з житлових 

питань. 

 Розглянуто 5 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття гр. Петренко М.В. на квартирний облік; 

про зняття громадян з обліку; про попередній розподіл квартир;                                          

про затвердження рішення про надання службової квартири; про виключення 

квартири із числа службових.  
 

01 грудня відбувся брифінг начальника управління освіти Лариси 

Костенко та начальника управління культури і туризму Анни Назарець.                

Мова йшла про підготовку до новорічних свят. 

За словами Лариси Костенко, новорічні ранки у закладах освіти 

Кропивницького скасовані. А Анна Назарець повідомила, що на площі Героїв 

Майдану буде встановлено ялинку, але святкових заходів у зв»язку                                      

з пандемією коронавірусної інфекції не буде. 

 

01 грудня начальник управління соціальної підтримки населення                  

Юлія Вовк привітала від імені міської ради та її виконавчого комітету                                   

з 95-річним ювілеєм Анатолія Михайловича Кривохижу, легенду української 

хореографії, педагога, засновника заслуженого ансамблю танцю України 

«Ятрань» і академічного театру народної музики, пісні і танцю «Зоряни», 

народного артиста України, доцента, почесного громадянина міста 

Кропивницький. 
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Анатолію Кривохижі вручено Почесну грамоту міської ради та 

виконавчого комітету м.Кропивницького  з грошовою винагородою, 

подарунок та квіти. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

01 грудня в рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства»                   

в закладах освіти проведено онлайн-галерею дитячих малюнків «Світ очима 

дітей».  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

01 грудня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

оперативну онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про дотримання протиепідемічних заходів                                  

в закладах освіти міста; про проведення та аналіз результатів ІФА-тестування 

працівників закладів освіти; про стан захворюваності в закладах освіти на 

COVID-19; про заборону проведення новорічних та різдвяних свят та 

придбання подарунків; про булінг в закладах освіти міста.  

 

01 грудня відбулася онлайн-консультація для вчителів історії щодо 

організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Державні 

символи України».  

 

01 грудня відбувся вебінар «Електронна дошка Linoit – для нових 

можливостей в навчанні». 

Під час вебінару заступник директора комунальної установи «Міський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» Оксана Крамаренко 

ознайомила педагогів міста Кропивницького з новим цифровим сервісом для 

організації дистанційного навчання.  

У вебінарі брали участь 39 педагогів. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу   Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


