
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 28 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 листопада начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про підготовку до введення в експлуатацію 

міського шахового клубу; про дотримання теплового режиму в спортивних 

закладах; про виконання приписів за результатами перевірки стану пожежної 

безпеки в спортивних закладах; про хід інвентаризації; про підготовку до 

проведення заходів з нагоди Дня людей з інвалідністю та інші. 

 

28 листопада начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень;  про підготовку та проведення заходів в рамках Всесвітньої 

акції «16 днів проти насильства» та до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, температурним 

режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території та протипожежною 

безпекою. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

28 листопада в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 проведено 

«Олімпійський день здоров'я». У заході, організованому завдяки співпраці 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь 48 учнів 4-5-х класів. 

На початку спортивно-виховного заходу школярам розповіли про 

історію виникнення і проведення Олімпійських ігор. Потім діти перевірили 

свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини, та 

продемонстрували спортивні навики у різноманітних змаганнях і конкурсах.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від 

обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

28 листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф» – «круглий стіл» на тему: «Життя без 
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насильства» в рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства»;                          

ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я». 

 

28 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 21 – веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна». Захід був 

спрямований на популяризацію книги, бібліотеки, професії бібліотекаря; 

№ 5 – відеобесіду «Голодомор 1932-1933 років в Україні».  

 

З 23 по 28 листопада в м. Коломия Івано-Франківської області 

проводився чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед вихованців 

ДЮСШ та СДЮШОР і Кубок України серед дорослих спортсменів. Змагання 

зібрали 370 спортсменів із усіх регіонів України, в т. ч. 7 вихованців 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Учениця 

даної спортивної школи Аміна Мелешко завоювала звання чемпіонки України 

серед дівчат 2004 - 2005 років народження, а її одноклубник Євген Голбан став 

бронзовим призером у змаганні юнаків цієї ж вікової категорії. До десятки 

кращих пауерліфтерів України також увійшли Андрій Павліченко та Віталій 

Лопата. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

28 листопада о 10.00 на площі Героїв Майдану Координаційна рада 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області організувала 

мітинг за участю пенсіонерів Збройних Сил України, МВС та інших силових 
відомств “на знак протесту проти зволікання та небажання Кабінетом 

Міністрів України упродовж майже двох років всупереч чинному 

законодавству проводити кампанію по перерахунку пенсій пенсіонерам-
силовикам”. Кількість учасників — до 150 осіб. 

Перед присутніми виступили представники Координаційної ради 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області, які вимагали 

від влади здійснення перерахунку пенсій. Учасники заходу планують 
продовжити акцію протесту 05 грудня 2017 року.  

 

28 листопада об 11.00 на площі Героїв Майдану Кіровоградська 

обласна організація профспілки працівників лісового господарства 

організувала акцію з метою привернення уваги посадовців, громадськості та 
ЗМІ до проблеми відсутності державного фінансування лісогосподарських 

заходів. Кількість учасників — до 400 осіб. 

Акція проводилася під державними прапорами України та лозунгами: 

“Без державної підтримки загибель лісів півдня гарантована!”, “Беззаперечне 
зняття з розгляду питання щодо створення єдиного лісогосподарського 
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підприємства та ліквідації діючих підприємств галузі”, “Терміново відновити 
фінансування лісогосподарських заходів за бюджетною програмою 2805060. 

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в 

лісовому фонді”, “Внести зміни до санітарних правил в лісах України, 

затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. № 555”, “Збережемо 
дендрологічний парк — “перлину степу” України”, “Пряме підпорядкування 

Держлісагентства — Кабінету Міністрів України та виведення його з-під 

координації Міністра аграрної політики та продовольства України”, “Відміна 
рішення Уряду від 15 листопада 2017 року щодо схвалення Стратегії розвитку 

лісового господарства України!”, “Не віддамо ліс в приватні руки!”. 

Перед присутніми виступили представники Кіровоградської обласної 

організації профспілки працівників лісового господарства. Вони висловилися 
проти передачі лісів у приватні руки, виступили за збереження 

лісогосподарських підприємств, вимагали прямого підпорядкування Кабміну, 

соціального захисту працівників. 
 

 Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

28 листопада на базі гімназії № 9 відбувся фінальний етап міського туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Фізика». 

За результатами конкурсних випробувань перевагу в балах отримала  

Гапончук Анна Анатоліївна, вчитель фізики НВК № 34.  

 

28 листопада на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти міської ради відбувся міський конкурс малюнків                      

«Я хочу жити в чистому світі». На конкурс подано 66 робіт з 23-х навчальних 

закладів міста. 

Переможцями стали  роботи учнів: НВО № 1, 18,  19, 20, 24, 25,  31, 35,  

гімназії ім. Т. Шевченка, ЗОШ № 2,  4, 29, СЗОШ № 14.  

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                М.Смаглюк 
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