
ПРОТОКОЛ № 1 

проведення Дня депутата з теми: 

«Ознайомлення депутатів Кропивницької міської ради  

з проблемами та досягненнями  

закладів освіти міста Кропивницького» 

 

17 листопада 2021 року       виїзне засідання 
 

Учасники виїзного Дня депутата: 

Колюка О.С. секретар міської ради, 

  

Бірець Д.М. голова фракції політичної партії 
«Пропозиція», голова постійної комісії з 
питань бюджету та податкової політики, 

Зарічна А.А. депутатка міської ради (фракція 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 

співголова депутатської групи 

«Міжфракційне депутатське об’єднання 
«Рівні можливості»), голова постійної 
комісії з питань економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, інвестицій 

та регуляторної політики, 

Ковальова-Алокілі О.А. голова фракції політичної партії «СЛУГА 

НАРОДУ», депутатська група 
‟Міжфракційне депутатське об’єднання 
‟Рівні можливості”, 

Колісніченко Р.М. депутат міської ради (фракція політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»), 

Колтунова К.С. депутатка міської ради (фракція політичної 
партії «Пропозиція», співголова 
депутатської групи «Міжфракційне 
депутатське об’єднання «Рівні можливості»), 

Ткаченко О.В. депутатка міської ради (фракція місцевої 
організації політичної партії «Перспектива 
міста», депутатська група «Міжфракційне 
депутатське об’єднання «Рівні 
можливості»), 

Чередніченко Н.Ю. депутатка міської ради (фракція політичної 
партії «Пропозиція», депутатська група 
«Міжфракційне депутатське об’єднання 
«Рівні можливості»), голова постійної 
комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

соціальної політики, культури та спорту, 
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Яремчук В.С. депутатка міської ради (фракція Політичної 
партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, 

депутатська група ‟Міжфракційне 
депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), 

голова постійної комісії з питань екології, 
земельних відносин та комунальної 
власності, 

Шамардіна К.О. депутатка міської ради (фракція Політичної 
партії «Рідне Місто», депутатська група 
«Міжфракційне депутатське об’єднання 
«Рівні можливості»), 

Бринза О.Л. голова громадської організації «Батьківська 
рада Кропивницького», 

Захарченко Є.О. юрист громадської організації «Батьківська 
рада Кропивницького», 

Колодяжний С.О. заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 

Костенко Л.Д. начальник управління освіти Кропивницької 
міської ради, 

Кумпан С.Г. начальник відділу по роботі з закладами 

освіти управління освіти Кропивницької 
міської ради, 

Матяшова Л.П. директор КЗ «НВО № 25 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра», 

  

Сторчаус С.Д. директор КЗ «Ліцей «Сокіл», 

  

Титаренко Л.С. директор КЗ «НВО «Мрія», 

  

Горобець О.В. директор КЗ «Міжшкільний ресурсний 

центр»; 

 

Присутні: 

педагоги та учні закладів освіти міста; 
представники преси. 
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Навчальні заклади, які відвідали учасники: 

 

комунальний заклад «НВО № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»  

(вул. Леваневського, 2-б); 

комунальний заклад «Ліцей «Сокіл» (вул. Короленка, 46); 

комунальний заклад «НВО «Мрія» (вул. Бєляєва, 23); 

комунальний заклад «Міжшкільний ресурсний центр» (вул. Бєляєва, 23); 

 

 

Хід проведення виїзного Дня депутата: 

 

І. Зустріч учасників на базі комунального закладу «НВО № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра». 

 

СЛУХАЛИ:  

Колюку О.С., який привітав присутніх та пояснив обрану тематику Дня 
депутата. Ознайомив з планом заходів протягом двох запланованих днів. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Колодяжний С.О., який підтримав розпочату традицію виїзних засідань 
Дня депутата для кращого розуміння роботи галузі «Освіта». 

 

2. Костенко Л.Д. з доповіддю та показом слайдів на тему: «Освіта 
Кропивницького». Інформувала присутніх про мережу закладів освіти міста, 
запроваджені освітні проєкти, модернізацію системи теплопостачання, 
інклюзивну освіту, матеріальні стимули в роботі. Детально зупинилась на 
мобільному додатку «Освітній навігатор», розробленому управлінням освіти 

міської ради. 

 

Далі Костенко Л.Д. відповіла на запитання депутатів щодо фінансування 

закладів освіти та системи опалення.  

Відповіла на запитання представників громадської організації 

«Батьківська рада Кропивницького» щодо встановлення пандусів у закладах та 

результатів ЗНО. 

Представила керівника КЗ «НВО № 25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра». 
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3. Матяшова Л.П., яка презентувала очолюваний нею заклад, доповіла про 

досягнення та наголосила на невирішених проблемах. Запропонувала 
ознайомитись із роботою комунального закладу під час екскурсії. 

 

Далі депутати і запрошені розділились на групи і відвідали запропоновані 

локації: учбові предметні кабінети з мультимедійними дошками, 

інтерактивними панелями, виступ народного хореографічного ансамблю 

«Світанок» тощо. Особливу увагу депутатів привернула відремонтована 

сучасна їдальня і харчоблок. 

 

ІІ. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Ліцей «Сокіл». 

 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сторчаус С.Д., який презентував очолюваний ним заклад, доповів про 

досягнення та наголосив на невирішених проблемах. Запропонував 
ознайомитись із роботою комунального закладу під час екскурсії. 

 

Далі Сторчаус С.Д. відповів на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

Учасники заходу відвідали учбові кабінети, спортивний зал, їдальню, 

гуртожиток, кімнату бойової підготовки. 

 

Члени ГО «Батьківська рада Кропивницького» порекомендували 

керівникові закладу замінити металевий посуд у їдальні. 

 

ІІІ. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«НВО «Мрія». 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Титаренко Л.С., яка презентувала очолюваний нею заклад, доповіла про 

досягнення та наголосила на невирішених проблемах. Запропонувала 
ознайомитись із роботою комунального закладу під час екскурсії. 

 

Учасники заходу відвідали учбові кабінети, спортивний та хореографічний 

зали, їдальню. 
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Далі Титаренко Л.С. відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

ІV. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Міжшкільний ресурсний центр» (далі – МРЦ). 

 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горобець О.В., яка презентувала очолюваний нею заклад, пояснила, що 

МРЦ став першим в місті зонованим кабінетом трудового навчання.  
В приміщенні працюють одразу кілька майстерень: швейна, слюсарно-

столярна, кулінарна лабораторія та кабінет ІТ-технологій з 3D принтером. Всі 
ці майстерні оснащені сучасним обладнанням. 

Костенко Л.Д. доповнила, що на роботу в МРЦ відібрані найкращі 
представники своєї професії. Навчаються в МРЦ учні 7-х – 9-х класів з восьми 

шкіл міста. На навчання приходять один раз в місяць на чотири години. 

 

Учасники заходу відвідали майстерні. 

 

Далі Горобець О.В. відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

 

 

 

Протокол вела  
 

Начальник відділу  

документального забезпечення 

та контролю управління апарату 

Кропивницької міської ради     Антоанета ГАРЬКАВА 


