
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 03 червня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 червня під головуванням заступника голови комісії, директора 

департаменту соціальної політики міської ради Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції  Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим,  які визволені                 

з полону. 

 Розглянуто  та погоджено заяву постраждалого учасника ООС щодо 

надання одноразової допомоги.  

 

 03 червня під головуванням заступника голови комісії, директора 

департаменту соціальної політики міської ради Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто та погоджено 38 заяв учасників ООС щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги та заяву  члена сім’ї загиблого учасника 

ООС щодо надання щомісячної матеріальної допомоги дитині. 

 

Діалог влади з народом 

 

 03 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 5 заявників з питань: виділення земельної ділянки                        

під забудову гаражного кооперативу; демонтажу козирка, який встановили 

працівники «Укрпошти» над вікном нежитлового приміщення; поновлення 

торговельного павільйону, який раніше перебував по вул. Полтавській, 28. 
 

03 червня староста Новенського старостинського округу Любов 

Марченко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом 

звернулися дві мешканки-пенсіонерки з питань: ремонту покрівлі над  

балконом та тріщин у будинку № 5 по вул. Туркенича, грейдерування доріг              
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по вулицях західного масиву, вивезення сміття та побутових відходів                                

з приватного сектора. 

 За результатами розгляду звернень були надані відповідні доручення 

посадовим особам відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 03 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено:  

№ 2 – день бібліографії «Земля у долонях». 

Програма включала заходи для користувачів різного віку: презентацію 

книжкової виставки «Не руйнуй гармонії земної», екологічний калейдоскоп 

«Жива Планета», бібліоінформеру «Дбаємо про довкілля», прес-репортаж 

«Дзвони сьогодення», бібліографічні ігри та мозаїки.  

Користувачі бібліотеки мали можливість висловити свою думку, 

скориставшись відкритим мікрофоном «Мій голос на захист планети Земля», 

ознайомитись з рекомендаційно-бібліографічним списком літератури 

«Природоохоронні та екологічні дати», отримати консультації щодо пошуку 

потрібної інформації в каталогах, картотеках і мережі Інтернет; 

№ 2 – екологічний калейдоскоп «Жива планета». 

Присутні ознайомились зі звітом Всесвітньої організації охорони 

навколишнього середовища «Жива планета», який було оприлюднено                            

10 вересня 2020 року, переглянули відео «Рейтинг екологічної ефективності 

України», спробували дати відповідь на актуальне питання «Куди діти 

сміття?», брали участь у екологічному пресшоу та командних іграх. А ще 

кожен з присутніх поділився своїми еко-«фішками», які допоможуть зберегти 

довкілля. Завершився захід оглядом книжкової виставки «Не руйнуй гармонії 

земної». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

03 червня на базі навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання»  відбувся 

масштабний форум вчителів закладів загальної середньої освіти на тему: 

«Освіта – флагман проєкту «Кропивницький – розумне місто». 

У заході брали участь заступники директорів закладів загальної 

середньої освіти та вчителі, які використовують програму mozaBook                               
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та інтерактивний пристрій CamTouch у своїй роботі. Усі охочі мали змогу 

приєднатися до форуму онлайн. Захід такого формату можна прирівняти до 

своєрідного навчання з підвищення кваліфікації – адже в рамках форуму своїм 

передовим досвідом роботи в умовах дистанційного навчання ділилися між 

собою самі освітяни та запрошені  ІТ-спеціалісти: Дмитро Галько – тренер 

ТОВ «Едпро Дистрибюшн», Diamond mozaLearn ICT Expert та Максим 

Задніпренко – менеджер з розвитку проєкту CamTouch.  

Лариса Костенко акцентувала увагу учасників форуму на  ключових 

здобутках в галузі освіти, зокрема про мобільний додаток “Освітній 

навігатор”, за допомогою якого кропивничани можуть зареєструвати дитину  

в дошкільний навчальний заклад, перший клас, у різноманітні гуртки 

позашкільної освіти чи обрати профільні класи старшої школи. Створена                            

в додатку і платформа для дистанційного навчання. 

Новітні електронні системи впроваджуються не лише безпосередньо                    

у навчальному процесі, а й стосуються функціонування закладів, зокрема 

енергозбереження. За словами Лариси Костенко, завдяки впровадженим 

енергоощадним системам, у школах і садочках Кропивницького економія для 

міського бюджету склала 15,600 мільйонів гривень за рік.  

І якщо для дітей навчальний рік закінчився, то для педагогів робочий 

процес триває навіть влітку. Для вчителів початкових класів вже розпочалося 

навчання  в рамках проєкту «Подолання цифрової освітньої нерівності                            

в Україні», що передбачає обладнання шкіл сучасними електронними 

ресурсами. І в серпні будуть відібрані та модернізовані  10 кабінетів 

початкової освіти, 10 кабінетів математики, 10 кабінетів початкової освіти для 

інклюзивного навчання та 10 закладів дошкільної освіти Кропивницького. 

Далі форум перейшов у формат панельних дискусій, де також виступили 

педагоги кропивницьких шкіл. Зокрема, директор НВК «Кіровоградський 

колегіум» Олена Максимова на прикладі вебсайту очолюваного нею закладу 

говорила про нові технології навчання і про те, як такий сайт стає центром 

шкільної комунікації. Тетяна Пузир – заступник директора НВО «Мрія» 

ділилася своїм досвідом використання спеціальних інтернет-платформ в 

управлінській діяльності. Станіслав Пустовойт – вчитель географії                            

НВО «Вікторія-П» розповів про використання можливостей платформи 

mozabook на уроках географії, а Сергій Савенко – вчитель НВО № 16 про 

інтерактивний сенсорний модуль як засіб підвищення зацікавленості і 

взаємодії при вивченні предмета «Захист України». 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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