
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 22 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

з  секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та комунальних 

підприємств. 

На початку наради міський голова Андрій Райкович вручив Почесну 

грамоту виконавчого комітету та міської ради м. Кропивницького Віктору 

Федотову – голові обласного комітету профспілки працівників державних 

установ, за  значний особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового 

руху, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя від дня народження.      

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення 

комунального порядку в місті; роботи громадського транспорту; почастішання 

випадків дитячої смертності та вжиття відповідних заходів; відкриття 

терапевтичного відділення № 1 з ліжками інтенсивної терапії стаціонару № 1 

КНП «Центральна міська лікарня» та продовження роботи щодо створення 

сучасних лiкувальних закладiв; підготовки проєктів для участі в різноманітних 

конкурсах, грантах тощо з метою надходження додаткового фінансування; 

утримання в належному стані зупинок громадського транспорту тощо. 

 Розглянуто питання про виконану роботу КП «ЖЕК № 9» протягом                   

2020 року та завдання на 2021 рік. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» проведені заходи: 

ДЮК “Моноліт” – змагання з армліфтингу «Сила та здоров’я» з метою 

залучення молоді до занять спортом; 

ДЮК “Зоряний” – змагання з шашок «Цікаві шашки» з метою розвитку 

дитячого мислення; 
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ДЮК “Надія” – виховну годину до Всесвітнього дня рідної мови «Наша 

мова співуча» з метою виховання у підростаючих громадян України любові                      

до рідної мови; 

ДЮК “Зоряний” – виховну годину «Як не стати жертвою торгівлі 

людьми» в рамках проведення профілактично-просвітницьких заходів. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

22 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про надзвичайні події, пов’язані зі смертю дітей,                

які сталися на минулому тижні; про заходи дисциплінарної відповідальності 

внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в НВО № 8;  про підготовку 

закладів до перевірки умов ліцензування; про проведення внутрішнього 

аудиту в закладах освіти міста;  про фактичне відвідування вихованцями 

закладів дошкільної освіти; про перехід закладів освіти на самостійний баланс 

з 01 квітня 2021 року.  

Під час наради представники програмного забезпечення Маргарита 

Філіна та Андрій Дем’яновський презентували електронну систему 

управління продуктами і кухнею «СУПіК».  

 

22 лютого під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося онлайн-засідання атестаційної комісії управління освіти                      

з атестації педагогічних працівників закладів освіти міста.   

Розглянуто питання про хід атестації педагогічних працівників                                 

у 2020/2021 навчальному році. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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