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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
11 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про припинення соціального супроводу – 1;                                                    

про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для 

розробки Індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 2; про затвердження індивідуального плану 

дитини, позбавленої батьківського піклування – 1; про призначення 

уповноваженої особи – 1;                   про повернення дитини матері – 1; про 

визначення порядку участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею  – 1.   

 

11 лютого  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів  нараду за участю  депутата Міської 

ради міста Кропивницького Валентини Яремчук, т.в.о.начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко, 

заступника начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Юлії Яндович, представників комунальних підприємств: 

«Універсал 2005», «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» та 

«Міськсвітло»                     щодо  вирішення низки питань, пов»язаних з 

утворенням нового мікрорайону міста у зв»язку з приєднанням смт Нового 

до міста Кропивницького: вивезення твердих побутових відходів, 

забезпечення вуличного освітлення та утримання доріг, та інших. Поставлено 

завдання щодо включення об‘єктів селища до міських програм для 

виконання першочергових ремонтних робіт.   

 

11 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун, начальник управління розвитку транспорту                

та зв’язку Віктор Житник, т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Тетяна Савченко та начальник управління 

комунальної власності Олег Колюка звітували перед громадськістю про 

результати виконання бюджетних програм у 2019 році.  

 

11 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 
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Розглянуті питання: про стан захворюваності на грип/ГРВІ серед 

вихованців КДЮСШ; про дотримання техніки пожежної безпеки; про участь 

у міських заходах з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; про медичне забезпечення спортивних заходів; про 

здійснення систематичного контролю за наповнюваністю навчально-

тренувальних груп; про запровадження електроної звітності у КДЮСШ; про 

посилення контролю за місцем знаходження дітей у вільний від занять час; 

про сприяння проведенню змагань з кульової стрільби серед учасників АТО. 

 

           11 лютого заступник начальника управління молоді та спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді 

та спорту Людмила Дорохіна  провели  нараду  з  педагогами-організаторами                                 

КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської 

ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;              

про планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі до Дня  

Героїв  Небесної  Сотні. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

11 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи: 

майстер-клас з виготовлення вітальних листівок до Дня Святого                  

Валентина  (ДЮК «Юність»); змагання  з  таеквондо  «Сила  та  здоров’я» 

(ДЮК «Мрія»). 

 11 лютого в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 1 – інформаційний консалтинг «11 правил безпеки в Інтернеті». 

 Завдяки консультаціям бібліотекарів, читачі підвищили рівень знань               

про безпечне та відповідальне використання інтернет-технологій, обговорили 

питання інтернет-етики. Учасники заходу отримали пам’ятку «Основні 

правила безпечної роботи в Інтернеті, про які варто знати»; 

 № 12 – день безпечного Інтернету «Вебспілкування та етикет». 

 Користувачі  інтернет-центру мали змогу  дізнатися хто такі «хробаки»,  

«дропери» та  «грифери», познайомитися з клавіатурним шпигуном                                        

та онлайн-хижаками. Юні відвідувачі переглянули мультфільм 

«Найжахливіший день Петрика» та грали в гру «Відтвори емоцію смайлика»; 

 центральна бібліотека – ерудит-лото «Чи знаєте ви економіку?» 

 З метою підвищення інтересу до економічних знань, розвитку творчого 

мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки працівники 
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бібліотеки провели для користувачів економічну гру. Крім ерудит-лото 

команди змагались в інших конкурсах: бліцтурнірах «Знавці цін», «Споживча 

лінгвістика», конкурсі «Гроші». На завершення зустрічі команди зробили 

рекламу запропонованим речам. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

11 лютого відбулося відкриття триденного освітнього заходу в рамках 

проєкту «Аукціон новітніх технологій». Ініціатор  заходу – управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького.  

В перший день захід проходив на базі комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 16 - дитячий юнацький центр «Лідер», де було проведено 

виставку технологій,                      які використовуються на уроках 

природничого напрямку та предмету «Захист Вітчизни».  

Викладачі Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» розповіли та показали, якими цікавими можуть бути 

математика, хімія, фізика та біологія, як знання, отримані на уроках, можна 

застосувати в звичайному житті та які професії можна отримати, навчаючись  

в освітніх закладах. Молоді науковці розвіяли міфи про перевищення нітратів 

в овочах, що ми купуємо в супермаркетах, навчили школярів робити лимонад 

та сухарики, аромосвічки та продемонстрували з чого можна отримати 

полімери та як їх використати в побуті.  

Представник Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 

розповів про переваги дуальної освіти, а викладач Військового інституту 

танкових військ Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» надав можливість учням побачити як навчають                          

в закладі – спочатку за допомогою окулярів віртуальної реальності, а вже 

потім на справжній бойовій техніці. 

У заході брали участь майже 200 учнів 9-11-х класів з десяти шкіл міста 

Кропивницького. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


