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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
19 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 направлення дитини до КНП  

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради» – 1; про затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди для розробки Індивідуальних планів – 4;                         

про затвердження Індивідуальних планів – 2; про відрахування 

неповнолітньої  дитини з навчального закладу – 1; про встановлення 

піклування                                          над неповнолітньою дитиною – 1; про 

надання дозволу на зняття з реєстрації малолітньої дитини  – 1; про розгляд 

заяв громадян для постановки  їх  на облік  кандидатами в усиновлювачі – 1; 

про надання дозволів – 2. 

 

19  лютого  під  головуванням  заступника  міського  голови   з   питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання 

робочої групи з вивчення питання щодо виявлення неогороджених 

недобудов, до яких є вільний доступ, та встановлення їх власників. 

Розглянуті питання: про створений загальний перелік недобудов,                         

на яких тривалий час не проводяться будівельні роботи; про проведений 

огляд недобудованих багатоповерхівок відповідно до переліку щодо 

наявності                     або відсутності огорож та решіток на перших поверхах.  

Вирішено на наступне засідання робочої групи запросити власників 

недобудованих об’єктів, на яких не ведуться будівельні роботи, відсутні 

консервування об’єкту, огорожа та решітки на перших поверхах.     

 

19 лютого відбулося навчання для депутатів міської ради та посадових 

осіб виконавчих органів міської ради на тему: «Декларування доходів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» за участю провідного консультанта Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області Олени Пащенко. 

 

19 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії                        

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
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сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 2 (призначено – 2); житлових субсидій – 53     

(призначено – 37), державної соціальної допомоги малозабезпеченим   сім’ям 

– 1 (призначено – 1) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

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

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи:             

тренінг «Шлях до довіри» (ДЮК «Зоряний»); виховна година «Небесна                 

Сотня – Герої  не  вмирають»  (ДЮК «Скіф»). 

 

 19 лютого у бібліотека-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 9 – мовна гра «Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову!»                     

до Міжнародного дня рідної мови. 

 Виявити власний рівень знань з української мови та літератури мали 

можливість учні КЗ «Лелеківська гімназія». Команди змагалися між собою                   

в мовознавчому графіконі, конкурсі скоромовок-спотиканок та мовному 

тюнингу.  

 Закінчився захід флешмобом «Наша мова калинова», під час якого 

учасники щиро привітали один одного з цим чудовим святом; 

 № 15 – відеоекскурс «Небесна Сотня – шлях у безсмертя». 

 Бібліотекар читальної зали  Галина Артеменко ознайомила присутніх                 

з літературою книжкової  викладки «Герої не вмирають» про події на 

Майдані в 2013-2014 роках. Відео перегляд відтворив ще раз ті трагічні події,                                   

які назавжди змінили історію нашої країни; 

 № 12 – мовна сага «Єдиний скарб у тебе – рідна мова» до 

Міжнародного дня рідної мови. 

Працівники бібліотеки завітали до учнів КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія», щоб здійснити невеличкий екскурс в 

історію української мови. Діти прослухали фольклорну хвилинку, а потім 

брали участь в конкурсах та забавах.  
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  19 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                         

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Вокзальної, Бєляєва, Соборної, 

Космонавта Попова, Глинки, Глибка, Тамари Аксьонкіної, Курганної, Миколи 

Леонтовича та Студентського бульвару. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 4 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.    

 

Освіта 

 

19 лютого на будівлі КЗ «Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» відбулося відкриття інформаційної дошки Володимиру 

Ткаченку, померлому учаснику АТО, який був учнем цієї школи. На заході 

були присутні учні школи, вчителі, побратими та рідні В.Ткаченка. 

 

19 лютого під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося засідання атестаційної комісії управління освіти                                 

з атестації педагогічних працівників закладів освіти міста.   

Розглянуті питання щодо підготовки до проведення атестації 

педагогічних працівників. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


