
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 05-07 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

               Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 01 по 05 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 5473 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2783 консультації. 
 

   З 01 по 05 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 120 осіб з питань: надання матеріальної допомоги – 100,                                 

за протоколами комісії – 10, підготовки необхідних документів – 10.                                                        

          Направлено 115 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

З 01 по 05 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 38 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 15; соціально-правового захисту                            

дітей – 14; визначення місця проживання дитини та порядку участі у її 

вихованні – 4; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються                     

майна дітей  – 5. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

районного управління поліції  Головного управління Національної поліції                                

в Кіровоградській області, фахівцями Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено рейд по території                       

м. Кропивницького, під час якого було відвідано за місцем проживання 2 сім’ї 

з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Складено акти 

обстеження умов проживання, з батьками проведено відповідну 

профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання своїх 

батьківських обов'язків. Окрім того, проведено обстеження житлово-

побутових умов потенційного усиновлювача та відвідано 2 дитячих будинки 

сімейного типу. 

Спеціалісти управління брали участь у 10 судових засіданнях з питань 

захисту прав дітей, знайомстві батьків-вихователів з 4 дітьми-сиротами,  

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та засіданні ради з питання 

профілактики серед учнів Регіонального центру професійної освіти                                     

ім. Єгорова. 

 

05 лютого керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Світлана Балакірєва провела робочу нараду щодо  організації роботи  

віддаленого відділення надання адміністративних послуг у Новенському 

старостинському окрузі. На нараді були присутні: Марченко Л.М. – староста 
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Новенського старостинського округу, Глушаєва І.М. – начальник відділу                                   

з питань інфраструктури Новенського старостинського округу, Білокінь С.В. – 

начальник управління капітального будівництва, Вовк Ю.М. – начальник 

управління соціальної підтримки населення, Нікітенко О.В. – директор 

департаменту адміністративних послуг, керівники структурних підрозділів 

департаменту надання адміністративних послуг. 

  Розглянуті питання: про облаштування робочих місць адміністраторів та  

ремонту приміщення; про інформування населення про роботу відділення                                         

з надання адміністративних та соціальних послуг на території селища. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 

05 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

№ 5 – мовну розвідку «Правильно – не правильно». 

Присутні за допомогою яскравих листівок запам’ятовували типові 

письмові і усні помилки. Всі погодилися, що мовні навички слід покращувати 

постійно, навіть коли мова – рідна. Користувачі ознайомилися з книжковою 

викладкою «Наші друзі – словники», переглянули відеоролик «Говорімо 

українською правильно!»; 

№ 8 – веб-бібліотерапію (онлайн-захід) «Сьогодні п’ятниця, а завтра 

вихідний!». 

Колектив бібліотеки запропонував своїм читачам добірку книг, які варто 

читати взимку, аби знайти в душі спокій та гармонію і мати гарний настрій. 

Презентацію можна переглянути в читальній залі бібліотеки, а можна дома 

онлайн, перейшовши за посиланням: https://youtu.be/l4Kl_7Authw; 

№ 10 – виставку-реквієм «Небесна сотня: ціна свободи». 

Присутні ознайомилися із сучасними книгами, де закарбовано 

надзвичайно важливий період України і це допомогло згадати, побачити                       

наскільки той час був епохальним кроком до зміни свідомості української 

нації; 

 № 15 – арт-мандрівку «Від трипільської культури…» за творчістю 

Віктора Луганщука.  

 Представлені картини художника, виконані переважно олійними 

фарбами в різні періоди його життя. Серед них вирізняються твори із 

зображенням краєвидів українського села, обрядова, козацька, патріотична 

тематика, квіткові натюрморти, пейзажі; 

 центральна бібліотека – бесіду-презентацію книг «Новинки від 

Українського Інституту Книги». 

 Бесіда-презентація  була присвячена літературі для читачів молодшого 

шкільного віку. Читачі мали можливість переглянути анотації, познайомитися 

з героями книг, переглянувши буктрейлери та залишити відгук про видання, 

що сподобалося. 

https://youtu.be/l4Kl_7Authw
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05 лютого в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання 

комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів Міської ради 

міста Кропивницького»  були проведені заходи: 

ДЮК «Зоряний» – підготовка до всеукраїнського конкурсу «Охорона                       

праці   очима   дітей»  з  метою  посилення  уваги  дітей до  питань  охорони                

праці. Кількість   вихованців – 14 осіб; 

ДЮК «Чайка» –  інтерактивну   гру  «Штурм» з метою розвитку 

комунікативних якостей та здібностей, а також вироблення життєвих 

цінностей;    

ДЮК  «Гермес» – рольову   гру «Обережно  пожежа». Кількість   

вихованців  – 12  осіб. 

 

07 лютого  в ДЮК  «Надія»  комунального закладу «Об’єднання               

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» з метою  пропаганди здорового способу життя                             

були проведені змагання з таеквон-до ІТФ «Сила та здоров’я».                              

Кількість   вихованців  – 13  осіб. 

 

07 лютого директор міського музею музичної культури                                             

ім. К.Шимановського Олександр Полячок провів для членів Центру розвитку 

національних культур «Єдина родина» лекцію-концерт «Зимові свята на 

Кіровоградщині» за участю фольклорного гурту «Млиночок».  

Присутні ознайомилися з автентичними традиційними українськими 

колядками та щедрівками, дізналися багато цікавого про святкування Нового 

року, звичаї та традиції січневого періоду. 
 

З 05 по 07 лютого в спортивному більярдному клубі "Академія снукеру" 

проходив чемпіонат України з більярдного спорту "Снукер" серед жінок.                

В змаганнях брали участь спортсменки різного віку з Тернополя, Києва, 

Знам'янки та Кропивницького. Перемогу здобула 13-річна кропивничанка 

Маргарита Лісовенко. 
 

07 лютого начальник управління культури і туризму міської ради Анна 

Назарець вручила заслужені нагороди переможцям V Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу української академічної музики "Класик-проєкт". 

  Цього року фестиваль-конкурс проходив дистанційно з 25 по 30 січня           

на базі фахового музичного коледжу, народного меморіального музею                       

Ю.С.Мейтуса та двох музичних шкіл – № 2 ім. Ю.С.Мейтуса і                                            

№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза. В рамках творчих змагань серед юних музикантів 

відбулися відео-концерти «Музика Юлія Мейтуса», «Із скарбниці вокальної 

лірики», «Музичні вечори у будинку родини Мейтусів» та ІІІ Всеукраїнський 

конкурс-огляд творчості дослідників музичного мистецтва «Мейтусівські 

читання». У фестивальних заходах брали участь учні та викладачі мистецьких 

шкіл м.Кропивницького, студенти та викладачі фахового музичного коледжу, 
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Одеської Національної музичної академії ім. А.В.Нежданової.                                    

А до конкурсу-огляду долучилися учні, студенти та викладачі мистецьких 

навчальних закладів мистецького спрямування Кіровоградської, Київської, 

Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Харківської, 

Луганської, Донецької , Херсонської областей. Конкурс проводився у трьох 

вікових категоріях: молодшій, середній, старшій і у трьох номінаціях: "Перші 

кроки в музичній розвідці»", "Юніори музикознавства", "Молоді дослідники". 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 01 по 05 лютого працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди         

з перевірки санітарного стану по 44 вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 24 протоколи та видано 68 попереджень.   

 

Міжнародне співробітництво 

 

05 лютого міський голова Андрій Райкович провів онлайн-зустріч                         

з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ізраїлі Євгеном 

Корнійчуком. В заході брали також участь: перший секретар посольства                        

з економічних питань Максим Кравцов, другий секретар посольства з 

культурно-гуманітарних питань Наталя Марікуца, заступник міського голови       

з питань діяльності виконавчих органів ради Михайло Бєжан, директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки Ніна Рахуба, заступник начальника 

управління економіки –  начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Тетяна Ломова. 

Кропивницький вже має історію економічних, торговельних стосунків                

з Ізраїлем. З обласного центру туди поставляють морозиво, солодощі, жири                    

та олію. Також експортувались зернові культури, вироби з деревини, машини, 

меблі. Але це, за словами міського голови, порівняно невеликі обсяги.                             

За 2019 рік зовнішньоторговельний оборот міста з Ізраїлем склав                                       

9,3 млн. доларів США. Імпорт – 15,7 тисяч доларів США. 

За словами Андрія Райковича, Кропивницький є одним із провідних 

центрів сільськогосподарського машинобудування, приладобудування, 

виробництва харчової продукції, має добре розвинену переробну 

промисловість. В місті вже 8 років поспіль проводиться міжнародна виставка 

“AgroExpo», яка збирає сотні учасників зі всього світу. Андрій Райкович 

переконаний – це гарна платформа для ізраїльських підприємств налагодити 

ділові контакти з місцевими виробниками. Міська рада готова бути 

комунікатором для їх старту. 

Також Кропивницький готовий тісно співпрацювати в культурному                           

та освітньому напрямках: запрошувати ізраїльські мистецькі колективи                             
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на фестивалі до нашого міста та переймати досвід  ізраїльських спеціалістів                    

у галузі інклюзивної освіти.  

За результатами перемовин міський голова доручив департаменту                           

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій підготувати 

презентацію інвестиційної привабливості м.Кропивницького та цікаві 

інвестиційні проєкти для спільної реалізації. 

 

Освіта 

 

05 лютого начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

онлайн-засідання колегії  управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького.   

  Розглянуті питання: про підсумки фінансово-господарської діяльності 

управління освіти, установ міста у 2020 році та підсумки реалізації Програми 

розвитку освіти міста на 2016-2020 роки (аналіз за 5 років); про ознайомлення 

з Програмою розвитку освіти міста на 2021-2025 роки; про виконання 

протиепідемічних заходів у закладах освіти за період карантину у зв'язку                          

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); про вплив запровадження 

ХАСП в закладах освіти міста (аналіз за 2020 рік); про  упередження булінгу 

у закладах освіти міста; про перспективи профільної освіти міста;  про 

виконання попередніх рішень колегії. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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