
ІНФОРМАЦІЯ 

про діяльність Кропивницької міської ради, виконавчих органів 

міської та районних у м. Кропивницькому рад, суспільно-політичне 

життя та соціально-економічний стан 

                                      за 10 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

10 лютого  під головуванням голови комісії – заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного 

відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про надання дозволів батькам на вчинення 

правочинів щодо майнових прав їх дітей  – 4; про надання дозволів                                     

на отримання грошової компенсації – 3; про припинення соціального 

супроводу – 4; про вибуття дітей із сім'ї патронатного вихователя та тимчасове 

влаштування до сім'ї гр. Ю. – 1;  про визначення участі у вихованні                           

дитини – 1; про встановлення опіки над майном дитини – 1.  

 

10 лютого під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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 – 4 (призначено – 4); житлових субсидій – 27                         

(призначено – 23) та пільг– 1 (призначено – 1). 

 

10 лютого під головуванням голови адміністративної комісії –

завідувача відділу діловодства, правового і організаційного забезпечення та 

кадрової роботи виконавчого комітету районної у місті ради Тетяни 

Напльокової відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 9 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 150, 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. На 7-х осіб накладено адміністративні стягнення у вигляді 

штрафу, закрито 2 справи. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 10 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради      

міста  Кропивницького»  проведені  заходи: 

ДЮК «Зоряний» та ДЮК «Чайка» –  виготовлення вихованцями гуртків  

образотворчого мистецтва вітальних листівок  до Дня  Святого  Валентина  з  

метою  розвитку   творчої  уяви,  фантазії,  виховання  почуття   прекрасного; 

ДЮК «Юність» – тематичну фотосесію для вихованців гуртка «Дефіле»                           

до Дня Святого Валентина з метою  розвитку  творчої  активності; 

ДЮК «Чайка» – змагання серед вихованців гуртка з настільного                        

тенісу  з  метою  популяризації  здорового  способу  життя. 

 

10 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького відбулося відкриття фотовиставки «Правдиво, щиро, 

без прикрас епохи дивляться на нас». 

Виставка приурочена до 70-річчя відомого збирача старожитностей, 

уродженця нашого міста  Юрія Володимировича Тютюшкіна. В експозиційній 

залі, яка нагадує вітальню старовинного будинку, представлено більше сотні 

предметів із зібрання колекціонера – фотопортрети наших краян від кінця                  

ХІХ століття і до початку 60-х років ХХ століття.  

Відкривають експозицію сімейні фото. Юрій Володимирович шанує 

історію свого роду, що підтверджують світлини представників п’яти поколінь. 

На виставці можна погортати ілюстрований журнал «Нива» з паризькими 

модами 1896 року, оцінити моделі у збірках 1930-1940-х років. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями відкриття виставки пройшло                    

без публічної презентації, але було висвітлене кропивницьким телебаченням. 

Натомість музей готує відеоверсію події, яка найближчим часом з’явиться                                         

на сайті закладу. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 10 лютого по вул. Великій Перспективній (напроти приміщення                           

ВАТ «Укртелеком») розпочалася святкова торгівля до Дня закоханих, яка буде 

тривати до 14 лютого. 

 До свята мешканцям та гостям міста пропонують сувенірну продукцію, 

іграшки та «валентинки».   

  

Житлово-комунальна сфера 

 

 10 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом                  

з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,               
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у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:                     

Великої Перспективної,  Преображенської, Вокзальної, Пашутінської, Арсенія 

Тарковського, Добровольського, Короленка, Леваневського,  Юрія Липи, 

Поповича, Кільцевої, Зінченка, Кропивницького, Академіка Корольова,  

Пацаєва та Верхньої Пермської. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 14 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 34 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
 

10 лютого в рамках проєкту «Дистанційне навчання. Калейдоскоп 

цифрових інструментів для вчителя» директор комунальної установи 

«Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської 

ради міста Кропивницького Оксана Стрюкова провела онлайн-вебінар                           

на тему: «Movavi Video editor та інші відеоредактори для сучасного вчителя». 

Педагоги познайомилися з можливостями відеоредакторів для 

створення освітніх матеріалів, оглянули найбільш популярні з них, а також 

створили відео в програмі Movavi Video editor, що є зручним інструментом для 

сучасного вчителя. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 
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