
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 12 травня 2022 року                     № 1233 

 

Про депутатський запит групи депутатів 

«Міжфракційне депутатське об’єднання 

«РІВНІ МОЖЛИВОСТІ» 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 32 Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання та розглянувши депутатський запит групи депутатів міської 

ради від 11.05.2022 № 8/8-дз-гр, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати депутатський запит групи депутатів «Міжфракційне 

депутатське об’єднання «РІВНІ МОЖЛИВОСТІ» щодо забезпечення 

позашкільною освітою дітей шкільного віку в літній період (додається). 

 

2. Управлінню освіти та управлінню молоді та спорту міської ради 

опрацювати депутатський запит групи депутатів та підготувати інформацію  

про виконання цього рішення депутатам міської ради та управлінню апарату 

міської ради в десятиденний термін. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, культури  

та спорту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 







 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання щодо 

забезпечення позашкільною освітою дітей шкільного віку в літній період 

 

Під час дії воєнного стану заклади позашкільної освіти відіграють 

важливу роль не тільки в питаннях патріотичного, правового виховання 

підростаючого покоління, але і забезпечують психологічну підтримку дітей у цей 

нелегкий для країни час та організовують змістовне дозвілля. 

На час повномасштабного вторгнення в Україну та ведення бойових дій у 

різних частинах нашої Батьківщини тисячі сімей змушені покинути свої домівки 

та вимушені переселитися до більш безпечних міст України. Кропивницький на 

сьогоднішній день приймає у себе понад 40 тисяч переселенців, серед яких понад 

10 тисяч - діти. Незважаючи на часткове переміщення родин з Кропивницького, 

більша частина залишається у місті. 

Зараз діти шкільного віку, які проживають в Кропивницькому, здобувають 

шкільну освіту в дистанційному форматі, отже залучені до освітнього процесу в 

закладах освіти міста, майже 40% дітей отримують позашкільну освіту. 

Однак в більшості закладів навчальний рік завершується в період з 

31.05.2022 по 15.06.2022.  

Враховуючи особливості воєнного стану, невеликі фінансові можливості 

мешканців Кропивницького та внутрішньо переміщених осіб, можна зробити 

висновок, що майже 100% дітей шкільного віку в літній період будуть 

знаходитись в місті Кропивницькому. 

Отже, виникає потреба в забезпеченні зайнятості дітей в літній період,  

а саме залучення їх до позашкільної освіти у вигляді літніх таборів різного 

спрямування (мовних, креативних, STEM та іншого спрямування). 

Така робота дасть можливість не тільки надати нові можливості для 

розвитку дітей, їх психологічної підтримки, а й буде запорукою попередження 

дитячої бездоглядності та злочинності, дасть можливість сім’ям, які мають статус 

внутрішньо переміщених осіб, інтенсивніше інтегруватися в громаду міста 

Кропивницького. 

 

Зважаючи на вищевикладене, звертаємося з проханням: 

створити мережу літніх таборів різного спрямування на базі таких дитячо-

юнацьких клубів, спортивних шкіл, позашкільних центрів при загальноосвітніх 

закладах, які можуть створити належні безпечні умови для учнів: мають бути 

тимчасові укриття або бомбосховища в приміщенні або поруч з ним;  

організувати роботу відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту». 


