
                            ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                         за 21 січня 2021 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 

21 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кропивницької міської ради восьмого скликання Наталії Чередніченко 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, 

освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

У роботі комісії взяли участь секретар міської ради  

Олег Колюка, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Світлана 

Балакірєва, керівники виконавчих органів міської ради. 

На комісії розглянуті питання: 

про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради; 

про затвердження перспективного плану роботи міської ради на              

2021 рік; 

про перейменування управління культури і туризму та затвердження 

Положення про управління культури і туризму Кропивницької міської ради в 

новій редакції; 

про звільнення від сплати державного мита; 

про перейменування управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького та затвердження Положення про управління з 

питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради; 

про перейменування управління охорони здоров'я та затвердження 

Положення про управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради у 

новій редакції; 

про затвердження передавального акта (Клінічна дитяча міська 

поліклініка); 

про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в 

закладах освіти м. Кропивницького на 2021 рік; 

про перейменування управління освіти та затвердження Положення 

про управління освіти Кропивницької міської ради в новій редакції; 

про перейменування управління молоді та спорту та затвердження 

Положення про управління молоді та спорту Кропивницької міської ради у 

новій редакції; 

про перейменування комунального закладу «Дитячий будинок «Наш 

дім» Міської ради міста Кропивницького» та затвердження Статуту в новій 

редакції; 

про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 

2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки». 
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На засіданні комісії обрано заступника голови постійної комісії 

Ткаченко Олександру Володимирівну та секретаря комісії Артюха 

Олександра Івановича. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

21 січня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко, за участю спеціалістів управління освіти та фахівців 

Кропивницького міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області відбулася онлайн-нарада 

для керівників закладів дошкільної освіти. У ході наради розглянуто окремі 

аспекти дотримання вимог Санітарного регламенту у закладах дошкільної 

освіти, питання організації харчування пільгових категорій дітей у закладах 

дошкільної освіти у 2021 році, вимоги до складання річного звіту (Ф-85к) 

роботи закладу дошкільної освіти тощо. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 21 січня о 18.00 на площі Героїв Майдану громадська організація 

“Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького” в рамках Всеукраїнської 

акції проводила захід із вшанування захисників Донецького аеропорту. 

 Учасники акції на площі встановили інсталяцію зі свічок та шоломів на 

знак вшанування українських Героїв. 

 До акції долучились військовослужбовці, ветерани ООС/АТО, 

волонтери, громадськість міста. 

 Участь в заході взяв секретар міської ради Олег Колюка. 

 Кількість учасників - до 30 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану                                                                  

Освіта 

21 січня в рамках проєкту «Дистанційне навчання. Калейдоскоп 

цифрових інструментів для вчителя» на базі комунальної установи «Міський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького в онлайн форматі (zoom-конференція) консультант центру 

Тетяна Федорченко провела вебінар на тему: «Організація роботи з хмарною 

платформою ZOOM для проведення онлайн відеоконференцій та уроків». 

Під час вебінару розглянуто теоретичні та практичні функції 

безкоштовної версії платформи ZOOM для організації навчально-виховного 

процесу в дистанційному та змішаному режимі. 

Педагоги міста ознайомилися з алгоритмом початку роботи на даній 

платформі та багатьма елементами її управління, зокрема, використання 

інтерактивної дошки ZOOM на уроках, можливість транслювати на екрані 

електронні підручники, записувати конференцію та створювати субтитри, 

використовуючи лайфаки платформи. 
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Під час практичної частини учасники вебінару ознайомилися з 

організацією роботи сесійних кімнат та взяли участь в обговоренні питань 

організації дистанційного та змішаного навчання. 

До заходу долучились вихователі закладів дошкільної освіти, 

вихователі груп продовженого дня, вчителі корекційної освіти, вчителі – 

предметники, керівники освітніх закладів. 
 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 35 83 88 

 


