
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 17 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 лютого під головуванням секретаря Кропивницької міської ради 
Олега Колюки відбулося засідання міської топонімічної комісії при 

виконавчому комітеті Кропивницької міської ради.  

Розглянуті питання: про клопотання ГО «Садове товариство                      

«Восход – 1» щодо найменувань вулиць у садовому товаристві;                                       
про найменування вулиць у садовому товаристві «Восход»; про найменування 

вулиць у садовому товаристві «Будівельник»; про звернення щодо перегляду 

назв зупинок громадського транспорту та перейменування вулиці на честь 
родини Савченків або Савченка В.П.; про звернення щодо перейменування 

вулиці Халтуріна; про лист обласної громадської організації «Асоціація 

польських журналістів» щодо надання дозволу на встановлення пам`ятної 

дошки лікарю Чвалінському А.А.; про лист Льотної академії НАУ щодо 
перенесення пам`ятного знака Л.Каденюку до авіамістечка; про лист                    

ГО «Асоціація політичних наук» щодо балансоутримувачів пам´яток 

комуністичного режиму на території міста Кропивницького та їх 
розташування у разі можливого знесення. 

 

17 лютого під головуванням 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 – 5; про взяття під соціальний 
супровід сім'ї – 1; про припинення соціального супроводу – 6;                                 

про влаштування малолітніх дітей в сім'ю  патронатного вихователя – 2;                    

про визначення участі у вихованні дитини – 1; про визначення місця 

проживання дітей – 1; про надання висновку про підтвердження місця 
проживання дитини з метою її тимчасового виїзду за межі України – 1;                            

про неможливість повернення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

до раніше займаного приміщення – 1; про призначення уповноважених осіб                   

на час спадкування майна – 2; про встановлення опіки над дитиною – 1;                    
про затвердження індивідуального плану – 1; про реєстрацію народження 

дитини в органах РАЦСу – 2.  

 
17 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Світлани Балакірєвої відбулося засідання конкурсної комісії                         

на заміщення вакантних посад в управлінні комунальної власності.  
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У конкурсі брали участь 6 претендентів. 
За рішенням комісії визначено два переможці на посади начальника та 

головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення 

управління комунальної власності, двох осіб рекомендовано зарахувати                         

до кадрового резерву на ці посади. 
 

17 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) та житлових субсидій – 53 

(призначено – 53). 

 
17 лютого  під головуванням голови  Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося засідання 

районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   населенню, надання пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 
Розглянуто 84 справи, зокрема щодо призначення: житлової субсидії – 

80 (призначено – 64), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 

3 (призначено – 3),  пільги –1  (призначено – 1). 

 
Діалог влади з народом 

 

17 лютого відбувся прийом громадян з особистих питань старостою 
Новенського старостинського округу Любов’ю Марченко. 

На прийом звернувся мешканець смт Нового, учасник ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з питання проведення заходів                          

з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

17 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» проведені заходи: 
ДЮК «Гірник»  – інтерактивну   гру  «Будь  чистим  і  охайним» з  метою 

поглиблення знань про правила особистої  гігієни; 
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ДЮК «Надія» – інформаційну годину з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших   держав з метою ознайомлення 

вихованців про історичні події війни в Республіці Афганістан та виховання 

поваги і шани до героїв. 

 
Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 17 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом               

з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,               

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:                     

Великої Перспективної, Леваневського, Преображенської, Пашутінської, 
Арсенія Тарковського, Кропивницького, Академіка Корольова, Соборної, 

Некрасова, Желябова та проспекту Університетського.  

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 
міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 29 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

17 лютого консультант комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Наталія Бабіч провела онлайн-вебінар на тему: «Інфографіка 
та ментальні карти у навчанні». До заходу долучились 18 учасників.  

Під час вебінару педагоги дізнались про варіанти ефективного 

використання та педагогічного потенціалу інфографіки. Приділили увагу 

ментальним картам (картам знань/картам розуму) як потужному інструменту, 
що допомагає учням мислити системно, вчитись вирішувати проблеми, 

планувати, структурувати, аналізувати та узагальнювати матеріал.  

Окрім методичних рекомендацій учасники заходу опанували зручні 
сервіси для створення як інфографіки, так і ментальних карт – Easelly, 

IloveIMG, Bubbl.us, Draw.io. 

Педагогам запропоновано чек-листи з інструментами та навчальними 

інструкціями щодо використання вказаних ресурсів для утворення 
інфографіки, ментальних карт і блок-схем. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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