
ПРОТОКОЛ № 2 

проведення Дня депутата з теми: 

«Ознайомлення депутатів Кропивницької міської ради  

з проблемами та досягненнями  

закладів освіти міста Кропивницького» 
 

18 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”, 

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, 

директор комунального закладу «Ліцей 

«Науковий», 
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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», 

Костенко Л.Д. начальник управління освіти 

Кропивницької міської ради, 

Васильєва О.К. начальник відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління 

освіти Кропивницької міської ради, 

Богданова І.І. директор дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 14 «Калинка», 

Бондаренко Л.О. директор комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр», 

Колюка О.В. директор дошкільного навчального 

закладу № 62 «Супутник», 

Тиханська Т.І. директор комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання – 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31  

з гімназійними класами, ЦДЮТ 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», 

Станкевич Н.В. директор комунального закладу 

«Спеціальна школа № 1»; 

 

Присутні: 

педагоги, учні та вихованці закладів освіти міста; 

представники преси. 
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Навчальні заклади, які відвідали учасники: 

дошкільний навчальний заклад № 14 «Калинка» (вул. Генерала  

Жадова, 21-а); 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр» (вул. Попова, 

28/20); 

дошкільний навчальний заклад № 62 «Супутник» (вул. Пацаєва, 11-а); 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (вул. Попова, 11-а); 

комунальний заклад «Ліцей «Науковий» (вул. Юрія Коваленка, 9-а); 

комунальний заклад «Спеціальна школа № 1» (вул. Волкова, 26-д); 

 

Хід проведення виїзного Дня депутата: 

 

І. Зустріч учасників на базі дошкільного навчального закладу № 14 

«Калинка». 

 

Костенко Л.Д. представила учасникам заходу керівника комунального 

закладу. 

 

Вихованці дошкільного закладу виступили з танцювальним номером перед 

учасниками заходу. 

 

Учасникам заходу було запропоновано переглянути відеофільм про 

дошкільну освіту, підготовлений управлінням освіти міської ради до 30-річчя 

незалежності України. 

 

СЛУХАЛИ:  

Костенко Л.Д. з доповіддю та показом слайдів на тему: «Дошкільна освіта». 

Начальник управління освіти міської ради інформувала присутніх про мережу 

закладів дошкільної освіти міста, запровадження нових освітніх проєктів із 

залученням батьків дошкільнят, модернізацію системи теплопостачання, 

впровадження нових напрямів у дошкіллі, зокрема організацію безлактозного та 

безглютенового харчування, озвучила видатки на утримання одного вихованця 

дошкільного закладу. 

 

Костенко Л.Д. погодилась з членами ГО «Батьківська рада 

Кропивницького» щодо оновлення інформації на сайті управління освіти. 

Підкреслила важливість співпраці управління освіти і громадських організацій 

для своєчасного реагування і прийняття відповідних управлінських рішень. 
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Далі Костенко Л.Д. відповіла на запитання депутатів щодо розрахунку 

видатків на утримання одного вихованця дошкільного закладу, наповнюваності 

груп, доплат педагогічним працівникам, зарплат технічного персоналу, 

проблеми опалення в міжсезоння, благоустрою дитячих майданчиків. 

 

Керівник дошкільного закладу Богданова І.І. під час екскурсії презентувала 

очолюваний нею заклад (продемонструвала систему відеоспостереження, 

кабінет логопеда, харчоблок, пральню, приміщення груп, систему АПС),  

доповіла про досягнення та наголосила на невирішених проблемах. 

 

ІІ. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Навчально-виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр». 

 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко Л.О., яка презентувала очолюваний нею заклад, доповіла про 

досягнення та наголосила на невирішених проблемах. Підкреслила, що заклад є  

базовим, де навчаються учні за екстернатною формою. Запропонувала 

ознайомитись із роботою комунального закладу під час екскурсії. 

 

Учасники заходу відвідали учбові кабінети, в тому числі кабінет трудового 

навчання. Відзначили, що актовий зал, їдальня та харчоблок потребують 

ремонту. Оглянули відремонтований спортивний зал, встановлену систему 

АПС.  

Учасники заходу були поінформовані, що серед першочергових проблем: 

термомодернізація (фасад, вікна, покрівля, електропроводка), благоустрій 

території з парканом. 

 

Керівник закладу відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

ІІІ. Учасники заходу продовжили свою роботу у дошкільному 

навчальному закладі № 62 «Супутник». 

 

Костенко Л.Д. представила керівника дошкільного закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Колюка О.В., яка презентувала очолюваний нею заклад, доповіла про 

досягнення та наголосила на невирішених проблемах. Повідомила, що освітній 
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процес здійснюється за програмами «Дитина» (нова редакція). Педагоги в своїй 

роботі впроваджують елементи інноваційної технології. Працюють гуртки.  

 

Учасники заходу були поінформовані, що за п’ять років у закладі здійснено 

частковий благоустрій території, поточний ремонт покрівлі, встановлено 

АПС, тепловий лічильник та ІТП. Серед першочергових проблем: ремонт 

спортивного залу, утеплення фасаду, заміна електропроводки та встановлення 

резервного кабелю. 

 

Керівник закладу відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

ІV. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31  

з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тиханська Т.І., яка презентувала очолюваний нею заклад, доповіла про 

досягнення та наголосила на невирішених проблемах. Повідомила, що в закладі 

реалізується освітня програма науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України» (1-4 кл., 5-й клас). 

 

Учасники заходу були поінформовані, що за п’ять років у закладі здійснено 

капітальний ремонт спортивного залу, відкрито 2 капітально відремонтованих 

зали хореографії, проведено тепломодернізацію закладу, придбано комп’ютери, 

ноутбуки, комплекти одномісних парт для учнів 1-х класів та дидактичні 

матеріали для НУШ. 

 

Учасники заходу відвідали учбові кабінети, хореографічні зали, їдальню, 

актовий зал, спортивний зал. Відзначили, що їдальня та харчоблок потребують 

ремонту. 

 

Учасники заходу були поінформовані, що серед першочергових проблем: 

капітальний ремонт харчоблоку та їдальні з заміною технічного обладнання  

(не проводилось з 1987 р.), повне відновлення огорожі закладу освіти та 

благоустрій прилеглої території; встановлення мультипрофільних 

майданчиків; капітальний ремонт запасних виходів; капітальний ремонт 

підлоги ІІ-ІІІ поверхів; капітальний ремонт приміщення плавального басейну з 

переобладнанням його під зал хореографії. 
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Керівник закладу відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

V. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Ліцей «Науковий»». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чередніченко Н.Ю., яка презентувала очолюваний нею заклад, 

запропонувала оглянути спочатку корпус початкової школи за адресою:  

вул. Юрія Коваленка, 9А. Повідомила, що в корпусі зроблена тепломодернізація 

та встановлено пластикові вікна, відремонтовано спортивний зал, туалети, 

електрощитова.  

 

Далі директор закладу запропонувала відвідати корпус по вул. Пацаєва, 2А.  

Учасники заходу оглянули актовий зал, предметні кабінети, поспілкувались 

з директором закладу та начальником управління освіти щодо особливостей 

навчального процесу у закладі, а саме:  

1) участь в міжнародних програмах та проєктах;  

2) робота з цифровими засобами навчання, зокрема: спеціалізоване 

програмне забезпечення для вивчення всіх навчальних предметів та автосправи,  

робота на міжнародних та національних онлайн платформах для реалізації 

освітніх програм закладу. 

 

Керівник ліцею проінформувала учасників заходу, що протягом останніх 

п’яти років для закладу придбано парти одномісні, інтерактивні панелі, 

ноутбуки, персональні комп’ютери для уроків інформатики, мультимедійні 

комплекси, камери системи відеоспостереження тощо.  

Серед проблем назвала наступні: капітальний ремонт даху корпусу по вул. 

Юрія Коваленка, 9; ремонт їдалень та харчоблоків (корпусів за адресами: Юрія 

Коваленка, 9А та Пацаєва, 2А); утеплення будівлі корпусу по вул. Пацаєва,2А; 

обладнання майданчика корпусу по вул. Пацаєва, 2А; відновлення огорожі 

навколо території закладу (корпусів за адресами: Юрія Коваленка, 9А та 

Пацаєва, 2А); благоустрій території. 

 

Керівник закладу відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького», в тому числі щодо фінансування ліцею. 

 

VІ. Учасники заходу продовжили свою роботу у комунальному закладі 

«Спеціальна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького». 

 

Костенко Л.Д. представила керівника комунального закладу. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Станкевич Н.В., яка презентувала очолюваний нею заклад, зупинилась на 

особливостях навчального процесу у закладі, а саме на навчанні, вихованні та 

корекції вад індивідуальних особливостей здобувачів освіти з інтелектуальними 

порушеннями. Доповіла про досягнення та наголосила на невирішених 

проблемах.  

Повідомила, що протягом останніх п’яти років відремонтовано: водопровід, 

частково покрівля, частково система опалення, частково замінено вікна. 

Придбано: обладнання для швейної майстерні, інструменти для столярної 

майстерні, бойлер, спортивно-гімнастичне обладнання, ковдри, подушки, 

матраци, постільна білизна, ПК Prime, проєктор, монітори, проєкційний екран, 

комп’ютери, ноутбуки, телевізор, парти НУШ.  

Разом з тим, наголосила на проблемах, які потребують вирішення: 

утеплення будівлі, дообладнання пожежної сигналізації, опалювальної системи, 

підвалу для зберігання овочів, заміна вікон та дверей аварійних виходів, 

капітальний ремонт харчоблоку, їдальні, спортивного залу та благоустрій 

території. 

 

Учасники заходу оглянули приміщення закладу: предметні кабінети, 

спортивний зал, харчоблок та їдальню, майстерні. 

Керівник закладу відповіла на запитання депутатів та членів  

ГО «Батьківська рада Кропивницького». 

 

ВИСНОВОК: 

Підсумовуючи заходи, які відбулись в рамках проведення Дня депутата, 

Костенко Л.Д. підкреслила їх важливість, оскільки депутати мали можливість 

особисто ознайомитися з закладами освіти та оцінити реальний стан галузі; 

відзначити досягнення і дізнатися про наявні проблеми особисто від керівників 

закладів. 

 

Учасники заходу погодились з начальником управління освіти та 

домовились про подальшу співпрацю з метою підготовки Стратегії розвитку 

Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року. 

 

Протокол вела  

 

Начальник відділу  

документального забезпечення 

та контролю управління апарату 

Кропивницької міської ради     Антоанета ГАРЬКАВА 


