
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
  за  22 червня 2017 року  

м. Кропивницький 
Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
22 червня в приміщенні міської ради заступник директора 

Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С., провів навчання 

посадових осіб, відповідальних за кадрове діловодство міської ради, на тему: 

«Співпраця органів місцевого самоврядування та державної служби 

зайнятості. Звітність».  
  

        22 червня під головуванням начальника управління освіти Лариси 
Костенко відбулося засідання комісії по здійсненню контролю за 

дотриманням особливих умов нагородження золотими та срібними 

медалями. Розглянуто кандидатури претендентів щодо нагородження, 

вивчено документи, що підтверджують особливі умови. 
 
        22 червня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Закаблуковський В.О. провів   
засідання комісії, на якому  розглянуто 22 адміністративних справи, по яких 

винесено наступні рішення: накладено штрафи –  на 7 осіб; оголошено усні 

зауваження – 15 особам. 
 

Питання соціально-економічного стану 
До пам”ятних дат 

        22 червня на меморіальному комплексі „Фортечні вали” відбулося 

покладання квітів до Вічного вогню, Алеї пам'яті загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, 

пам'ятного знаку “Багнет” та пам'ятника “Жертвам фашизму”  з нагоди Дня 

скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 
У заході взяли участь міський голова Андрій Райкович, секретар 

міської ради Андрій Табалов, представники органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, ветерани Другої світової війни, 
військовослужбовці Збройних Сил України, молодь, громадськість  міста.   

 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        21-22 червня на стадіоні «Зірка» проходив чемпiонат Украïни з легкоï 

атлетики серед молоді. Змагання зібрали 355 атлетів із усіх регіонів України. 

Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради» Дар’я Константінова завоювала бронзову медаль у стрибках у 

довжину, виконавши норматив кандидата в майстри спорту України. Тренує 

спортсменку В’ячеслав Нищименко. 



 2 

 
        22 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 
№ 6 – інформ-хвилинка «Пріоритети співробітництва України – 

НАТО». Бібліотекарі розповіли про актуальні проблеми інтеграції України в 

НАТО та ознайомилися з пріоритетними напрямками співробітництва в 

оборонній сфері з НАТО для України. Діалог з читачами доповнювався 

брошурами про співробітництво з НАТО, а також були зроблені висновки 

про плюси і мінуси співробітництва. 
№ 5 – інформ-година «Історія створення і розвитку НАТО». 

Організатори заходу представили перед юними читачами інформацію про 

роль НАТО, як політичного та військового союзу. Користувачів бібліотеки 

цікавило, які країни входять нині до складу НАТО, які переваги та недоліки 

співробітництва з Північноатлантичним альянсом. Бібліотекарі звернули 

увагу присутніх на нові інформаційні ресурси щодо європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 
        22 червня У Кіровоградському міському літературно-меморіальному 

музеї  І.К. Карпенка-Карого відбулася презентація виставки «Корені й крона 

роду Тарковських». На презентацію завітали представники інтелігенції міста 

Кропивницького. Захід розпочався з екскурсіїі, яку провела директор музею 

Катерина Лісняк. Її розповідь перемежалася віршами Арсенія Тарковського, 

які звучали у виконанні автора (відеозапис). Присутні переглянули 

документальний фільм «Дві сім’ї», присвячений родинам Тарковських та 

Тобілевичів. Бард Андрій Шульга виконав пісню «Цвіркун» на слова Арсенія 

Олександровича. Головний редактор газети «Центральноукраїнська освіта» 

та керівник обласного осередку «Руський світ України» Валентина Бажан 

розповіла багато цікавого про родину Тарковських. Відома поетеса Тетяна 

Березняк подарувала музею книгу «Арсений Тарковский». 
Про життєвий і творчий шлях членів видатної родини розповідали 

фотокартки, збірки поезій, листи, малюнки. Виставка складалася з трьох 

експозиційних комплексів: Арсеній Тарковський - Андрій Тарковський - 
Марина Тарковська. Більшість матеріалів присвячені Арсенію Тарковському 

та розповідають про міцні зв’язки А.О.Тарковського з Україною.  
Арсеній Тарковський – письменник зі світовим ім’ям. До уваги 

відвідувачів його твори англійською, німецькою, французькою, чеською та 

польською мовами, українською - в перекладах Дмитра Павличка, Петра 

Куценка та Володимира Могилюка. 
   

Освіта 
        22 червня в актовій залі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 
дитячий юнацький центр „Лідер” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” відбулося підведення підсумків «Літньої школи 

бізнес-лідерства» та  захист бізнес-планів.  Виборювали звання найкращого 

бізнес-плану учасників «Літньої школи» 8 команд.  
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        Перемогу отримала команда ЗОШ № 4 з бізнес-планом майстерні з 

пошиву та ремонту одягу «Beautu», друге та  трете місця здобула команда 

НВО № 16 з бізнес-планом кафе нестандартної їжі «Дрейк».  
 

  
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разуменко 22 27 90 
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