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м. Кропивницький 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 грудня в загальноосвітній школа І-ІІІ ступенів № 30 проведено 

спортивно-виховний захід «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню 

Збройних Сил України. У заході, організованому завдяки співпраці відділу 

фізичної культури та спорту міської ради, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області та дирекції навчального закладу, брали 

участь біля 200 учнів 2-х-9-х класів.  

Зі школярам проведено лекції з історії виникнення і проведення 

Олімпійських ігор, а також змагання між класами на визначення кращого 

знавця олімпійського спорту. Найактивніші учасники отримали сувеніри від 

обласного відділення Національного олімпійського комітету України.  

 

07 грудня в м. Черкасах відбувся всеукраїнський турнір із боротьби 

дзюдо, присвячений 73-й річниці визволення міста від фашистських 

загарбників. У змаганнях брали участь більше 300 атлетів із 10 команд. Учні 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту міської ради» вибороли дві бронзові 

медалі. Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 

07 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» – змагання з настільного хокею; ДЮК «Скіф» – 

«круглий стіл» на тему: «Конвенція ООН про права дитини» та книжкову 

виставку. 

 

07 грудня у бібліотеці-філії №6 Кіровоградської МЦБС була проведена 

зустріч з правознавцем на тему: «Сумління. Порядність. Відповідальність» з 

нагоди Дня прав людини. 

Голова Кіровоградської громадської організації «За правову державу» 

Віталій Коротков розповів про права, обов’язки та відповідальність молоді 

згідно з чинним законодавством України та Декларацією ООН про права 

дитини.  

 

До Дня місцевого самоврядування 

 

07 грудня у приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди Дня 

місцевого самоврядування. Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін привітав усіх зі святом та побажав 
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міцного здоров’я, витримки, енергії і щоденного бажання працювати                            

по-сучасному, бути патріотами рідного міста.  

Почесними грамотами міської ради Кропивницького та її виконавчого 

комітету відзначені Олександр Вергун, начальник управління 

розвитку  транспорту та зв’язку; Надія Гришина, головний спеціаліст відділу 

прийому громадян Центру соціальних виплат та компенсацій 

управління  соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; Вікторія Лопатіна, головний спеціаліст сектору 

контролю загального відділу міської ради. 

Цього дня у міській раді також підвели підсумки конкурсу «Посадовець 

року» і нагородили переможців і його учасників. 

А святковий настрій присутнім майстерно створив камерний оркестр 

музичного училища під керівництвом Наталії Хілобокової та лауреат 

міжнародних і  всеукраїнських конкурсів Олександр Безай. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

07 грудня 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 пенсіонерів-

силовиків”. Кількість учасників — до 100 осіб. 

Перед присутніми виступили представники Координаційної ради 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області, які вимагали 

від влади здійснення перерахунку пенсій. У разі невиконання вимог, учасники 

акції планують встановити намети та провести акцію протесту з перекриттям 

руху транспорту. 

 

07 грудня о 10.00 на площі Героїв Майдану Кіровоградська обласна 

організація політичної партії ВО “Батьківщина” організувала акцію за 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення.  

Кількість учасників — до 40 осіб. Захід проводився під державними 

прапорами України та прапорами політичної партії ВО “Батьківщина”. 

 

Питання соціально – економічного стану 

      Соціальна політика 

 

07 грудня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного  розладу за грудень 2017 року у сумі 18 976,0 тис. грн, яка за 
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перерахована у повному обсязі районним у місті управлінням соціального 

захисту населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: 

Подільському району – 6 863,9 тис. грн, Фортечному району –                                     

12 112,1 тис. грн. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

07 грудня заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі 

он-лайн нараду із заступникам директорів навчальних закладів міста з 

навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання: про підсумки проведення міського етапу конкурсу 

«Вчитель року-2018»; про проведення он-лайн конкурсу на кращий урок з 

використанням інтерактивної дошки; про організацію та проведення міського 

етапу обласного конкурсу учнівської творчості щодо популяризації в області 

державних символів України «Історія формування державних символів 

України і їх значення і використання в Україні у різні історичні часи»; про 

вплив  методичної роботи на  стан викладання німецької та французької мов в 

навчальних закладах міста; про проведення січневої інтернет-конференції. 

 

 

 

Т.в.о. начальника організаціцного відділу     І.Штадченко 
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