
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 25 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

25 лютого під головуванням заступника голови комісії – начальника 

управління земельних відносних та охорони навколишнього природного 

середовища Олега Вовенка відбулося засідання комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків і зборів.  

Розглянуто питання про стан погашення орендної плати.  

Заслухано 11 орендарів земельних ділянок, що допустили податкову 

заборгованість. По кожному підприємству прийняті відповідні рішення                         

та надані необхідні рекомендації. 
 

25 лютого відбулося навчання для керівників виконавчих органів 

міської ради на тему: “Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань 

фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування”. 

 

25 лютого відбувся брифінг начальника управління освіти Лариси 

Костенко. Мова йшла про освітню реформу в Україні, яка передбачає 

реорганізацію шкіл та їхню структуризацію і спеціалізацію. 

За інформацією Лариси Костенко, на 01 вересня 2021 року мережа 

закладів середньої освіти орієнтовно  буде наступною: 

початкова освіта (з 1-го по 4-й класи) – один заклад; базова освіта  (з 1-го по 

9-й класи) -  12 закладів, повна базова освіта  (з 1-го по 11-й класи) –                                  

20 закладів.  Один заклад – НВО № 1 матиме перехідний період – 2021 рік.                     

У вересні в закладі освіти ще навчатимуться одинадцятикласники, але десяті 

класи вже не набиратимуться. Таким чином, НВО № 1 отримає статус школи 

базової освіти з дев’ятирічним циклом навчання у 2022 році. Повна загальна 

середня освіта ( з 5-го по 11-й класи) – 3 заклади, повна загальна середня 

освіта  (з 7-го по 12-й клас) – один заклад. Функціонуватимуть на території 

Кропивницького і  спеціальні заклади освіти: КЗ «Спеціальна школа № 1»                     

та КЗ «Кропивницький навчально-реабілітаційний центр».  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

24-25 лютого на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» проходив відбірковий онлайн-етап міського конкурсу акторської 

майстерності «Театральна молодь Кропивницького».  
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У конкурсі брали участь учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, надіславши відео виступи, де представляли прозу та 

вірші українських сучасних авторів, українських класиків та авторів 

Кіровоградщини у номінаціях «Художнє слово» та «Театр».  

У конкурсі брали участь 60 читців та 7 театральних колективів закладів 

освіти м.Кропивницького. 
 

 25 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» проведено: 

ДЮК «Вогник» – виховну годину «Особиста гігієна» з метою виховання 

навичок культури, турботи про своє здоров’я та здоров’я навколишніх;         

ДЮК «Чайка» – урок здоров’я «СНІД – загроза людству» з метою 

формування уявлення про хворобу та вироблення поведінкової мотивації до 

збереження свого здоров’я; 

ДЮК «Старт» – виховну годину «Спорт проти наркотиків» з метою 

формування позитивної мотивації до здорового способу життя. 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 
 

25 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди 150-річчя                      

від дня народження Лесі Українки:  

№ 1 – літературна мозаїка «Contra spem spero Лесі Українки». 

Працівники бібліотеки розповіли читачам про нелегкий життєвий                         

та творчий шлях і творче надбання Лесі Українки. Діти із задоволенням 

подивилися фільм «Леся Українка: цікаві факти (дитинство, життя, 

біографія)». Також юні читачі декламували вірші великої поетеси, які вписані 

золотими літерами у творчий скарб української літератури; 

№ 8 – віртуальна екскурсія «Лесина скарбниця». 

Бібліотека-філія підготувала та провела різноманітні заходи, присвячені 

видатній українці: виставку-персоналію «Молода моя муза, горда,                                       

й смутна…», перегляд відеофільмів «Леся Українка: 10 вражаючих фактів», 

«Історія кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського / ГРА ДОЛІ», онлайн- 

вікторину про життя та творчість Лесі Українки, на яку можна перейти                          

за посиланням: https://learningapps.org/display?v=pyswy0m1321; 

№ 16 – поетичні читання «Вітрила Лесиної долі». 

Бібліотекарі розповіли про життєвий і творчий шлях поетеси, читачі 

переглянули відео «Життєві дороги Лесі Українки», «Леся Українка: цікаві 

факти з життя» та читали вірші поетеси. Література, представлена                                     

на книжково-ілюстративній виставці, ознайомила присутніх з найкращими 

книгами, присвяченими  життю та творчості Лесі Українки; 

центральна міська бібліотека імені Володимира Панченка – поетичний 

перегук «Чистий промінь Лесиного слова».  
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Протягом дня кожному користувачу бібліотекарі пропонували сказати 

улюблену цитату або прочитати вірш ювілярки. Цікаво, що вірш «Без надії 

сподіваюсь», який можна назвати епіграфом всього життя великої поетеси,                      

є улюбленим для багатьох читачів і бібліотекарів. Водночас пейзажна                                   

та інтимна лірика поетеси теж захоплює своєю щирістю почуттів. Декілька 

користувачів зголосились записати відео з декламацією віршів. 

У читальному залі оформлена виставка-портрет «Співачка досвітніх 

огнів», де кожен може «перелистати» книгу життя Лариси Петрівни Косач-

Квітки. На виставці Леся Українка представлена не тільки як автор багатьох 

творів, а й як Леся – людина, Леся – жінка. Гортаючи сторінки книг, 

зацікавлений користувач може мандрувати по країнах та містах, де побувала 

Леся.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

25 лютого директор комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Оксана Стрюкова провела онлайн-нараду з заступниками 

директорів закладів загальної середньої освіти міста з навчально-виховної 

роботи. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення Інтерактивного вернісажу 

педагогічних знахідок – 2021 з проблеми «Дистанційне навчання: старт                          

із сьогодення в майбутнє»; про підсумки проведення міського етапу 

міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка                                   

у 2020/2021 навчальному році; про організацію проведення освітнього хабу                            

«Я – педагог! Впевнений старт!»; про проведення заочного міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти                   

«Земля – наш спільний дім»; про участь в онлайн-проєкті «Весняний 

математичний інтенсив». 

 

Цивільний захист 

 

25 лютого в дитячій міській поліклініці відбулася  оперативна нарада              

за участі заступника начальника управління охорони здоров'я Лариси Кудрик                     

з керівниками комунальних некомерційних підприємств та фахівцями                             

з цивільного захисту населення закладів охорони здоров'я міста на тему: 

«Підсумки роботи служби цивільного захисту закладів охорони здоров'я  міста  

у   2020 році». 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                       Світлана БАЛАКІРЄВА 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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