
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 09 червня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 

 

09 червня під головуванням депутата Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Дмитра Бірця відбулося засідання постійної комісії 
міської ради з питань бюджету та податкової політики. 

У роботі постійної комісії взяли участь секретар міської ради 

Олег Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан, керівники виконавчих органів міської ради. 

 Розглянуті питання: про перерозподіл видатків за бюджетними 

програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головних 

розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік; про встановлення ставок 

єдиного податку; про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної; про встановлення ставок 

туристичного збору; про встановлення ставок збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

09 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті  питання: про припинення  соціального  супровод у сім'ї  - 1 

; 

про взяття під соціальний супровід сім'ї -1; про звільнення від повноважень 

опікуна -1; про припинення функціонування прийомної сім'ї - 1; про 

доцільність  усиновлення  1 ;  про  визначення  місця  проживання   дитини 1;                 

про надання дозволів - 4 ; про надання дозволів на отримання грошової 
компенсації - 2; про реєстрацію народження знайденої дитини - 1; про 

затвердження індивідуальних планів дітей-сиріт - 2.   

 

 09 червня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Світлани Балакірєвої відбулося засідання конкурсної 
комісії на заміщення вакантних посад у Головному управлінні житлово-

комунального господарства та управлінні Державного архітектурно-

будівельного контролю.  Члени комісії оцінювали рівень знань у п’ятьох 
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претендентів. За результатами письмового іспиту, комісія визначила двох 

переможців конкурсу та рекомендувала зарахувати ще одного претендента до 

кадрового резерву.  

За словами Світлани Балакірєвої, у конкурсному відборі брали участь 

молоді спеціалісти, що свідчить про зростання престижності служби в 

органах місцевого самоврядування.  
  

09 червня під головуванням голови комісії – заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.     

 Розглянуто 30 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 України про адміністративні правопорушення.                 

На 18-х осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, закрито 

12 справ. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 
09 червня у смт Олександрівка на стадіоні ім. Миколи Шишки 

проходив відкритий чемпіонат Кіровоградської області з легкоатлетичного 

двоборства серед юнаків 2006-2007 р.н., 2008-2009 р.н., 2010 р.н. та молодші. 
Змагання зібрали 150 учасників із 10 територіальних громад області. 
 Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2» Катерина Скирда, Поліна Бондар, Максим Гурнік, 

Максим Свид, Віталій Бичков посіли І місця, Олександра Скирда, Катерина 
Сіянко, Дар’я Ковбасюк, Владислав Шостак посіли ІІ місця, Мішель 

Вершигора, Даша Скрипнікова, Назаренко Данило, Максим Шевченко   

посіли ІІІ місця у своїх вікових категоріях.     

 Тренують спортсменів Олена та Олександр Тесленки, Альона 
Дюбанова, Віталій Пархоменко, Володимир Політовський, Тетяна Сазоненко 

та Ігор Шостак. 

 09 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 відеопрезентаці я   «Забруднення    довкілля   в   Україні».  Для своїх 

відвідувачів бібліотекарі провели тематичний захід «Забруднення довкілля в 

Україні», під час якого, зокрема, показали відеофільм «Сучасні проблеми 

забруднення навколишнього середовища». Читачі дізналися, що Всесвітній 

день охорони навколишнього середовища був започаткований Генеральною 

асамблеєю ООН 15 грудня 1972 року;    

 літературний футбол «Спортивні змагання для дружнього читання». 

 Змагання, ігри, вікторини урізноманітнили дозвілля користувачів 
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бібліотеки. Кожна правильна відповідь гравця у літературних завданнях 

зараховувалась як забитий гол та відмічалась перемогою у грі. Цікаві 
книжечки бібліотекарі запропонували усім учасникам заходу з виставки-

калейдоскопа «Літературний гороскоп»;        

  читання на природі «Смакуй літо з книгою». Літні канікули у розпалі, 
а зустріч із книгою – це завжди свято. Бібліотекар разом із читачами 

відправились у цікаву та веселу бібліо-мандрівку «Смакуй літо з книгою!». 

Дітлахи на свіжому повітрі гортали журнали, читали книги, грали в ігри, а 
також брали участь у різноманітних конкурсах;     

   майстерня флікерів «Маленький пазл дорожньої безпеки». В 

Центральній міській бібліотеці для дітей пройшов День безпеки дорожнього 

руху. Гра «Спритний пішохід!» нагадала, що нехтуючи правилами 

дорожнього руху, можна нашкодити своєму здоров’ю. Казкові герої з 
лялькової вистави «Світлофорова розмова» - Буратіно та Зайченя, вказали 

глядачам де і коли безпечно переходити вулиці. Діти також попрацювали і в 

майстерні по виготовленню флікерів. Заради своєї безпеки в темну пору 

доби, кожен бажаючий зміг власноруч виготовити з світловідбивних 

матеріалів лапки-флікери;         

    день інформації «Ключі до здоров'я». Під час заходу за 

допомогою казок та ігор малі читачі бібліотеки  пробували зрозуміти дорослі 
теми. В ході практичних занять побачили, як швидко може поширитися 

небезпечна інфекція, особливо серед дітей. Учасники заходу дізналися про 

необхідність вакцинування, щоб побороти такі поширені серед дітей інфекції 
як поліміеліт та кір. На майстер-класі спробували створити різні «віруси» із 
пряжі.  

Освіта 
 

09 червня на базі комунального закладу «Ліцей «Науковий» Міської 
ради міста Кропивницького» відбувся освітній івент «Кращі практики 

закладів загальної середньої освіти Кропивницького».    

  У першій частині заходу Лариса Костенко, начальник управління освіти 

Кропивницької міської ради, розповіла про алгоритм створення Стратегії 
розвитку закладу загальної середньої освіти, яка є загальним планом 

розвитку закладу на довгострокову перспективу. Її метою є визначення 

певних напрямків, порядку дій для підготовки ефективного функціонування 

конкурентноспроможного закладу в перспективі. Наголошено на важливості 
при розробці Статегії врахування реального стану речей та ресурсу закладу. 

  Керівникам закладів загальної середньої освіти було презентовано 

розробки сучасних Стратегії розвитку закладу освіти: Світлана Павленко 

представила алгоритм розробки Стратегій розвитку загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 
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Світлана Колосова презентувала Стратегію розвитку комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір'я» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області, Любов Краснова поділилася досвідом 

реалізації Стратегії розвитку гімназії нових технологій навчання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.    

  У другій частині заходу присутні мали можливість взяти участь у 

дискусійному майданчику «Путівник електронних журналів закладів освіти 

міста Кропивницького», під час якого представники закладів освіти 

поділилися досвідом роботи з різними електронними журналами та 
електронними щоденниками, обговорити всі переваги та недоліки 

використання.       

  В режимі онлайн до заходу долучився засновник та керівник проєкту 

«Єдина школа» Олексій Кошевець, який відповів на запитання учасників 

заходу та поділився планами щодо подальшої співпраці. 

Події суспільно-політичного життя 

                      Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 09 червня з 10.00 до 11.00 на площі Героїв Майдану проводився мітинг 
пенсіонерів органів внутрішніх справ на підтримку всеукраїнської акції 
пенсіонерів ОВС “на знак протесту з приводу зволікання та небажання 

центральними органами влади всупереч чинному законодавству 

перераховувати пенсії”. 

 Під час акції відбувся збір підписів під зверненням до голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної з вимогою 

звернутися до Міністерства соціальної політики з пропозицією про 

відсторонення начальника ГУ ПФУ в Кіровоградській області Сімонян Н.М. 

та заступника начальника Шарпінського Ю.М. від займаних посад за 
зловживання службовим становищем, постійне грубе порушення прав 

пенсіонерів МВС та інших силових структур, систематичне невиконання 

рішень судів. 

 Учасники акції зазначили, якщо до 27 червня не вирішать їх питання 

про перерахунок пенсій, вони планують безстрокову акцію з встановленням 

на площі Героїв Майдану наметів. 
 

  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 09 червня інспекторами інспекції з благоустрою Кропивницької 
міської ради разом з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного 
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стану вулиць: Вокзальної, Євгена Тельнова, Добровольського, Полтавської, 
Великої Перспективної, Шевченка, Куроп’ятникова, Харківської, 
Маріупольської, Нижньої П’ятихатської, Бобринецького шляху, Великої 
Пермської, Металургів, Героїв України та провулку Полтавського.  

  Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою 

території міста Кропивницького складено 3 протоколи про адміністративні 
правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 5 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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