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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 лютого під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова  

відбулося засідання координаційної ради з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) міста Кропивницького. 

Розглянуті питання: про внесення змін до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького та інші. 

На засідання були запрошені представники виконавчих органів міської 

ради, відповідальні за реалізацію проєктів громадського бюджету, та автори 

проєктів конкурсу «Громадський бюджет». 

За результатами розгляду питань було сформовано зміни, які будуть 

внесені до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького. 

 

18 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

організаційного комітету з підготовки та реалізації проєкту “Міжнародний 

дзвін миру” у місті Кропивницькому.  

З ініціативою встановити Дзвін миру у Кропивницькому виступила 

Федерація традиційного карате-до України, яку представляє Володимир 

Савченко. Свого часу цим питанням також займався народний депутат 

України восьмого скликання Костянтин Яриніч. 

Перший Дзвін Миру був розміщений в 1954 році біля штаб-квартири 

ООН в Нью-Йорку. Він має форму дзвону буддистських храмів Японії. На разі 

такі конструкції встановлені у різних країнах світу, зокрема в Японії, США, 

Німеччині, Польщі, Туреччині, Австралії, Канаді тощо. 

Дзвін миру можна почути всього два рази на рік. Перший раз — навесні, 

20 березня, коли відзначається День Землі. Тоді він нагадує людям про 

необхідність дбайливого ставлення до природи, закликає всіх жителів Землі 

згуртуватися заради майбутнього планети. Другий раз – з нагоди святкування 

Міжнародного дня миру. У цей день ООН звертається до всіх країн                                        

з проханням зупинити військові дії хоча б на 24 години. У рамках церемонії, 

яка триває приблизно 15 хвилин, обов’язково є хвилина мовчання в пам’ять 

про тих, хто загинув у військових конфліктах. 

Члени організаційного комітету підтримали ініціативу. Серед питань,  

що обговорювалися,  визначення місця розташування Дзвону, розробка ескізу 

конструкції, фінансування проєкту. Вирішено провести консультації                                  

з громадськістю із зазначених питань.  
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18 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії                        

з житлових питань. 
 Розглянуті 3 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття Лісовського Ю.В. на квартирний облік; 

про внесення змін до квартирної справи Сластьонова С.О.; про зняття 

Панченка А.В. з квартирного обліку та 2 звернення громадян з житлових 

питань. 
 

18 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про своєчасну сплату комунальних послуг;                          

про дотримання правил пожежної безпеки; про проходження професійних 

медичних оглядів; про інвентаризацію спортивних майданчиків;                                  

про формування планів заходів на березень; про недопущення випадків 

фізичного насилля над дітьми з боку тренерів під час проведення навчально-

тренувальних занять; про заповнення електронних паспортів спортивних 

об’єктів. 

 

18 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, начальник управління охорони здоров’я Оксана 

Макарук, начальник управління освіти Лариса Костенко, начальник 

управління молоді та спорту Сергій Колодяжний, начальник управління                        

з питань захисту прав дітей Тетяна Тимоховська, начальник управління 

соціальної підтримки населення Юлія Вовк та директор Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олег 

Краснокутський звітували перед громадськістю про результати виконання 

бюджетних програм у 2019 році.  

 

18 лютого відбулося пленарне засідання тридцять другої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті наступні рішення: про надання згоди на внесення змін                                    

до обсягів і меж повноважень, які визначаються Кіровоградською міською 

радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого 

скликання та їх виконавчим органам; про звіт про виконання районного у місті 

бюджету за 2019 рік; про виконання Програми соціально-економічного                         

та культурного розвитку Подільського району міста Кропивницького                              

на 2019 рік; про умови оплати праці голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання; про умови оплати праці заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання; про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 177                 

«Про затвердження списку присяжних Ленінського районного суду                                 
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м. Кіровограда»; про підтримку вимог щодо впровадження земельної реформи 

в Україні. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 18 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – конкурс дитячого читання «Найкращий читач». 

 У конкурсі літературознавців читачі продемонстрували гарні знання 

художніх творів. Учасники обговорювали вчинки літературних героїв, 

переймалися проблемами, про які йде мова в книгах. До творів читачі 

намалювали малюнки із зображеннями улюблених героїв книг; 

 № 17 – поетична акварель «Я відкриваю Шевченка». 

 Учасники заходу декламували вірші,  брали участь у літературній 

вікторині за творами Т.Шевченка, переглянули книжково-ілюстративну 

виставку «Мистецька спадщина Тараса Шевченка». 

 

 18 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

відбулася презентація виставки «Партитура життя Олександра Жовни», 

присвяченої 60-річчю відомого прозаїка, кіносценариста, режисера.  

 Директор музею Лариса Хосяінова ознайомила учасників зустрічі                          

з експозицією, в якій представлено книги, численні фото, журнали                                        

з публікаціями, рекламні кіноматеріали до фільмів. Олександр Жовна відвідав 

музей разом з очільницею видавництва «Імекс-ЛТД» Тамарою Саміляк,                      

у якому  надруковано чотири книги автора. Тамара Саміляк розповіла                               

про спільну роботу над виданням книг, а Олександр Жовна відповів на 

численні запитання студентів музичного коледжу та кропивницьких 

літераторів. На останок проведено автограф- і фотосесію. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

18 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів  освіти міста.   

  Розглянуті питання: про алгоритм дій у разі виявлення булінгу у закладі 

освіти; про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань                    

ЗНО–2020; про реалії та перспективи профільної освіти міста; про фінансову 

грамотність  як запоруку успішної роботи галузі «Освіта» (частина 1);                           
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про алгоритм дій закладу освіти в роботі з дитиною з некерованою 

(девіантною) поведінкою в розрізі освітньої та медичної реформи. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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