
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 24 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

24 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 повернення дитини, покинутої в пологовому 

будинку, в сім’ю батьків – 1; про доцільність повернення дитини, 

позбавленої батьківського піклування, матері – 1; про доцільність 

позбавлення батьківських прав – 1; про надання дозволів – 1; про реєстрацію  

дітей                             в органах РАЦСу – 2; про визначення місця 

проживання малолітніх дітей – 1; 

про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про доцільність                     

усиновлення – 3; про звільнення від повноважень опікуна/піклувальника                  

над дітьми – 1; про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного                       

типу – 1; про доцільність відібрання дітей від батьків без позбавлення 

батьківських прав – 1. 

 

24 лютого секретар міської ради Олег Колюка провів робочу нараду                    

з головами районних у місті Кропивницькому рад: Подільської – 

Володимиром  Стецюком  та  Фортечної – Віктором Закаблуковським.                      

У нараді брали участь також заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органі ради Олександр Вергун і начальник контрольної служби 

міської ради Тетяна Пільчик. 

Розглянуто питання про надання районним радам інших повноважень                             

у зв’язку з передачею міській раді повноважень у сфері соціального захисту 

населення.  

Обговорювалася пропозиція щодо створення у районних радах 

інституту уповноважених з благоустрою. Діяльність таких фахівців 

координуватиметься міською інспекцією з благоустрою, і відповідатимуть 

вони за території приватного сектору: здійснюватимуть контроль                                   

за недопущенням несанкціонованих сміттєзвалищ, станом зупинок 

громадського транспорту, спортивних і дитячих майданчиків, ліквідацією 

стихійної торгівлі. 
Планується залишити серед повноважень традиційні – комунікацію                      

з органами самоорганізації населення, зокрема квартальними комітетами, 

організацію виборчого процесу в межах відповідальності органів місцевого 
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самоврядування, виявлення пошкоджених і хворих зелених насаджень,                       

їхня обрізка і вивезення гілля, утримання та ремонт криниць, боротьба                            

з карантинними рослинами тощо. 

Результатом всієї підготовчої роботи має стати відповідний проєкт 

рішення міської ради, оприлюднений на офіційному сайті міської ради. 

Районні ж ради, у свою чергу, мають погодити власними рішеннями 

визначені їм обсяги і межі повноважень. 

 

24 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 – 3 (призначено – 3) та житлових субсидій – 67 

(призначено – 63). 

 

24 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 8 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. На 7-х осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді 
штрафу, закрито одну справу. 

 

Діалог влади з народом 
 

24 лютого міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян                   

з особистих питань. На прийом звернулася заявниця від імені мешканців 

вулиці Сєрова з питання ремонту дороги та відновлення зовнішнього 

вуличного освітлення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

24 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської                       
ради  міста  Кропивницького» проведено: 
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ДЮК “Чайка” – виховну годину «Ні насиллю» з метою формування 

уявлення про проблему насилля й жорстокості, їх наслідків для дитини                        

чи інших членів родини; 

ДЮК “Ровесник” – виховну годину «Гендерна рівність» з метою 

формування культурних і соціальних понять у суспільстві. 
 

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

міста Кропивницького відбулася віртуальна виставка «Художник як 

співавтор. Світ ілюстрації Федора Лагна». 

На виставці представлені яскраві ілюстрації Федора Лагна до книг 
письменників-земляків. Це мікс комп’ютерного малювання та малювання 

вручну – власна авторська технологія. На самобутні роботи 

олександрівського майстра звернув увагу прозаїк Володимир Кобзар, 

передавши до музею кілька років тому частину свого робочого архіву. 

Виключно ілюстрації Федір Лагно присвячує час з 2012 року, коли 

зробив малюнки до книги Володимира Кобзаря «Буваличі» (Київ, 2012). 

Наступними були книги цього ж автора «Гуси і лебеді. Про велике зелене 

дерево» (Київ, 2013), «Як у раю» (Київ, 2014) та майбутня «Священні шляхи, 

або Bo i Сагі». За кілька останніх років він створив ілюстрації до трьох книг 
Петра Мельника із серії «Кулінарна казка» – «Дивовижна подорож Соні й 

Асі до Скандинавії» (Кропивницький, 2016), «Дивовижна подорож Соні й 

Асі до Давнього Єгипту» (Кропивницький, 2017), «Дивовижна подорож Соні 
й Асі на Запорізьку Січ» (Кропивницький, 2019). Федір Лагно ілюструє не 

тільки твори для дітей. Його роботи використані в оформленні обкладинок 

книг Павла Чорного та Віктора Шила «Бодай-Цикута» (Київ, 2006), 

Олександра Косенка «Гартування води» (Київ, 2013).  

Творчість художника в напрямку книжкової ілюстрації  розширює 
звичні горизонти образотворчого мистецтва нашого краю, збагачує та 

примножує його традиції. 
З виставкою можна ознайомитися на сайті музею за посиланням 

http://www.karpenkokarymuseum.kr.ua/kar198_u.html. 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

24 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького було проведено заходи до 150-річчя від дня 

народження української поетеси Лесі Українки:  

№ 13 – літературний калейдоскоп «Горить зоря її поезії над краєм». 

Читачі бібліотеки приєднались до флешмобу #kropЧитаєЛесюУкраїнку. 

Під час перегляду презентації користувачі дізналися про життя та творчість 

талановитої письменниці, особливо вразили читачів її дитячі роки, мужність       

й незламність Лесі Українки у боротьбі з хворобою; 

№ 2 – онлайн-вікторина «Палітра творчості Лесі Українки». 
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В читальному залі бібліотеки для широкого кола користувачів 

відбулася презентація онлайн-вікторини на сайті бібліотеки та огляд 

книжкової виставки-персоналії «ЇЇ життя – сонячний промінь». Молоді 
запропонували відповісти на запитання всеукраїнського соціологічного 

опитування «Леся Українка – неосяжність особистості»; 

№ 9 – день ювіляра «На струнах Лесиної душі». 

Протягом дня подорожували Лесиною поезією, щоб повною мірою 

відчути її силу духу і ніжність ліризму. Пройшлися сторінками життя великої 
жінки українського народу, переглядали відео про Лесю Українку; 

№ 12 – поетичний струмочок «Довго щирими сими словами до людей 

промовлятиму я…». 

Бібліотекар познайомила маленьких читачів з творами Лесі Українки                    

про пори року та чарівний світ природи, розповіла багато цікавих фактів                         

про її життя і творчість. А ще діти послухали казку «Біда навчить» у 

виконанні Анни Тараненко.  
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 24 лютого інспектори спеціалізованої інспекції міської ради разом                           

з фахівцями міської дружини провели рейд з перевірки благоустрою міста,               

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:                     

Преображенської, Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Шульгиних, 

Покровської, Кримської, Куроп’ятникова, Яновського, Михайлівської, 
Сиваської, Лермонтова, Габдрахманова, Вокзальної, Віктора Чміленка, 

Генерала Родимцева та Хабаровської. 
 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 
міста Кропивницького складено 11 протоколів про адміністративні 
правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 31 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 

 

24 лютого консультант комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Людмила Сімокоп провела онлайн-вебінар на тему: «Moodle 

— безкоштовна, відкрита навчальна платформа» в рамках проєкту 

«Дистанційне навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя». 

Слухачі ознайомилися з принципами роботи сервісу, можливістю 

тестування та оцінення платформи у 45-денному безкоштовному режимі. 
 

24 лютого спеціаліст відділу методичного забезпечення кадрової 
політики управління освіти Ольга Журавльова провела онлайн-нараду                             
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із заступниками директорів закладів загальної середньої освіти з виховної 
роботи. 

Розглянуті питання: про план заходів національно-патріотичного                        

та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді міста на березень 

2021 року; про участь у соціальній акції «Пам’ятаємо. Підтримуємо. 

Допомагаємо» в рамках обласної комплексної програми підтримки 

учасників, їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників ООС/АТО; про 

заходи                                 з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи; 

про відзначення Дня Європи в Україні у 2021 році; про використання 

закладами освіти інформаційно-методичних матеріалів щодо важливих 

історичних подій                           в Україні, наданих Міністерством у справах 

ветеранів України;                                      про проведення І міського конкурсу 

виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Art-chest» на базі Центру 

дитячої та юнацької творчості;                           про участь учнівської молоді 
міста у художньому конкурсі «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до 

Міжнародного дня захисту дітей; про проведення міського конкурсу 

вокально-хорового мистецтва «Зіркові голоси».  

 

24 лютого головний спеціаліст відділу по роботі з закладами освіти 

управління освіти Світлана Гавриш провела онлайн-нараду з заступниками 

директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання про проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи з питань ЗНО – 2021. 

 

Цивільний захист 

 

24 лютого для працівників КДЮСШ № 1 (шаховий клуб «Гамбіт») був 

проведений цільовий інструктаж з техніки пожежної безпеки та цивільного 

захисту. Начальник сектору цивільного захисту Кропивницького 

міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Кіровоградській області 
Микола Стець проінформував присутніх про дотримання правил пожежної                
та техногенної безпеки у побуті та на робочих місцях, ознайомив                                             

з нормативними документами з техніки пожежної безпеки та діями тренера                  

у випадку  пожежі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


