
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 26 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

26 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

На початку засідання виконавчого комітету міський голова Андрій 

Райкович вручив відзнаку міської ради та виконавчого комітету                                          

м. Кропивницького «За заслуги» ІІ ступеня Косенку Роману Миколайовичу, 

командиру групи спеціального призначення військової частини А 2077. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                      

36 питань серед яких: про передплату періодичних видань на перше півріччя 

2021 року; про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій                 

з громадськістю на 2021 рік; про надання дозволу на безоплатну передачу 

контейнерів з роздільного збору твердих побутових відходів для закладів 

освіти міста; про організацію харчування вихованців комунального закладу 

„Дитячий будинок „Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”                                

на 2021 рік” тощо. 

 

26 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками комунальних 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл                               

в умовах запроваджених обмежувальних карантинних заходів; про 

проведення роботи з військовозобов’язаними щодо постановки на військовий 

облік;                   про збереження життя та здоров’я вихованців КДЮСШ в 

позаурочний час;  про корегування розкладів навчально-тренувальних занять 

в зимовий період; 

про економне та раціональне використання бюджетних коштів, спрямованих 

на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях.  

 

26  січня  заступник  начальника  управління  молоді  та спорту                 

Катерина Черкасська провела нараду з  педагогами – організаторами                             

КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких  клубів за місцем проживання                    

Міської  ради  міста Кропивницького».   

Розглянуті  питання: про проведення занять та тренувань під час  

карантинних  обмежень; про здійснення контролю за відвідуванням  гуртків  

та  секцій; про дотримання  протипожежних  заходів  в   клубах. 

 

 26 січня відбувся брифінг заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Олександра Вергуна та 

начальника управління розвитку транспорту та зв’язку Віктора Житника.  
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Мова йшла про оптимізацію роботи громадського транспорту в умовах 

карантинних обмежень у м.Кропивницькому. 

Громадський транспорт у вечірні години використовується дуже                          

неефективно, особливо після 21.00. У цей час кількість пасажирів                                   

не перевищує 2-3 людини на рейсі. Належний пасажиропотік спостерігається 

лише в години пік, тому добове навантаження на комунальний і на 

приватний транспорт складає лише 50 %, - відзначив Віктор Житник. 

Управління розробило низку заходів для фінансової підтримки комунального 

підприємства, які планується запровадити вже з 01-го лютого поточного 

року.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

26 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 

Марина Сосновська провела вебінар на тему: «Сервіс Blogger                                               

як комунікативний інструмент вчителя». 

Розглянуті основні переваги, можливості та етапи створення  

професійного блогу. Окреслені основні моменти ведення власного                              

веб-ресурсу. Увагу слухачів акцентовано на функціональних компетенціях                    

та найважливіших критеріях якості блогу, а саме: відповідності структури 

поставленій меті, юзабіліті та практичній спрямованості ресурсу. 

Учасникам наочно продемонстровані способи створення 

горизонтального меню  та сайд-бару (бічного меню), а також запропоновані 

варіанти для оформлення візуального сценарію головної (домашньої) 

сторінки блогу. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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