ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 22 березня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 березня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося відкрите засідання міської комісії сприяння дотриманню
законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
У засіданні брали участь: представники релігійних громад УПЦ,
УПЦ КП, УГКЦ, євангельських християн-баптистів, Союзу Церкви Божої
України, АСД, прогресивного іудаїзму, керівники виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького, Кропивницького міського району електричних
мереж ПАТ «Кіровоградобленерго», Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції Кіровоградської області.
Розглянуто питання про підготовку до відзначення у місті Воскресіння
Христового, зокрема: про охорону громадського порядку; про безперебійне
енергопостачання; про чергування швидкої медичної допомоги; про рух
громадського транспорту у святкові дні; про благоустрій прилеглих до храмів
територій та відновлення на них зовнішнього освітлення; про пожежну безпеку
у храмах; про благоустрій кладовищ.
22 березня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання.
Розглянуто питання: про реалізацію в місті Кропивницькому заходів
національно-патріотичного виховання протягом 2017 року; про розгляд
проекту обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2018-2021 роки; про міські заходи з національно-патріотичного
виховання на 2018 рік.
22 березня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
Розглянуто 86 звернень депутатів. Погоджено надати допомогу 78 громадянам,
відмовлено в наданні допомоги 4 громадянам, направлено на доопрацювання
4 звернення громадян.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 14 по 22 березня на базах комунальних закладів «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
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естетичного виховання «Натхнення», «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр»,
«Навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад –
дитячий юнацький центр «Зорецвіт» в рамках міського спортивного
фестивалю школярів проходили змагання з баскетболу серед юнаків закладів
загальної середньої освіти міста.
У змаганнях брали участь 170 школярів з 14-ти закладів загальної
середньої освіти.
Переможцями змагань стали команди: І місце – НВО № 19, ІІ місце –
НВО № 6, ІІІ місце - команда гімназії № 9.
Кращі гравці будуть представляти місто Кропивницький на обласних
змаганнях у квітні 2018 року.
З 17 по 22 березня в м. Києві проходив чемпіонат України зі стрільби
кульової серед спортсменів із вадами слуху. Представники відділення
інваспорту КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Сергій Фомін і
Олександр Костик, яких тренує Олена Ібрагімова, завоювали 6 нагород.
Зокрема, Олександр Костик двічі підіймався на найвищу сходинку п’єдесталу,
а Сергій Фомін виборов три золоті та одну срібну медалі. Обидва стрілки
встановили рекорди України в окремих видах змагань.
Ще одна кропивницька спортсменка, учениця реабілітаційної
ДЮСШ «Інваспорт» Юлія Балацька здобула три бронзові нагороди.
22 березня відбулось засідання Молодіжної ради при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького. Розглянуто питання: про
оновлення складу Молодіжної ради; про вибори нового голови Молодіжної
ради; про внесення доповнень до плану роботи Молодіжної ради на поточний
рік.
22 березня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді
педагогами спільно з вихованцями організовано виготовлення подарунків
hand-made.
22 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 61
«Гніздечко» продовжив роботу фестиваль дитячої творчості «Яскраві зірочки
Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти у номінації
„Художнє читання”.
У конкурсі брали участь 42 вихованці з 29-ти закладів дошкільної освіти
міста.
22 березня на базі Кіровоградського обласного центру дитячої та
юнацької творчості відбувся конкурс євроклубів Кіровоградщини «Крокуємо
до Європи». У заході брали участь 12 євроклубів закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.

3

22 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 6 – зустріч з поетесою Іриною Хоменко «Навчаємось граючись».
Письменниця розповідала юним читачам про свої улюблені книги та
книжкових героїв: Пеппі Довгупанчоху, Мальвіну, Господарку Мідної Гори та
Мері Поппінс. Діти ж в свою чергу розповідали цікаві епізоди з прочитаних
книг. Особливо читачам сподобалась збірка віршів Ірини Хоменко «Веселі
тваринки English». В ігровій формі діти познайомилися з віршиками та
продемонстрували відмінне знання англійської мови;
№ 16 – смачна інновація «Бібліотека в шоколаді». На захід до бібліотеки
завітали учні 6-го класу комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр». Діти прослухали розповідь про
історію виникнення шоколаду, із задоволенням здійснили віртуальну подорож
до Львівської майстерні шоколаду, відповідали на запитання арт-аукціону
«З'їв шоколадку - і настрій в порядку», брали участь у вікторині «Казкові
чоловічки». Нагородою всім учасникам були шоколадні цукерки.

Начальник організаційного відділу
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