
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 05 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

05 квітня секретар міської ради Андрій Табалов разом                                                   

з представниками міських рад Житомира та Івано-Франківська підписали                       

в Києві з Державним агентством з питань електронного урядування України 

та керівництвом проекту USAID/Uk Aid «Прозорість та підзвітність                                 

у державному управлінні та послугах» Меморандум про реалізацію пілотних 

проектів з відкритих даних у своїх містах. 
 

05 квітня під головуванням начальника відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту Людмили Дорохіної відбулось засідання робочої 

комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї. 

Розглянуто питання: про підведення підсумків роботи за  І квартал                     

2018 року; про  план спільних заходів на ІІ квартал 2018 року щодо 

попередження насильства в сім’ї; про звернення громадянина України Г*** 

щодо скоєння домашнього насильства по відношенню до нього та доньки, 

інваліда  2-ї групи, з боку її опікуна – громадянки Г***. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

05 квітня в приміщенні міської ради відбулося засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті. Розглянуто питання про переобрання голови 

Молодіжної ради. За підсумками голосування головою обрано Філіпову 

Вікторію. На наступному засіданні буде обрано заступників голови, секретаря 

Молодіжної ради та оновлено персональний склад. 

До 130-річчя від дня народження Генріха Нейгауза, видатного земляка, 

піаніста, педагога 

 05 квітня у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії в рамках 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Нейгаузівські музичні зустрічі» 

відбувся концерт відомого піаніста і композитора Джонатана Пауела (Велика 

Британія) та камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської обласної 

філармонії (художній керівник - заслужений діяч мистецтв України                       

Наталія Хілобокова). 
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До Світлого Христового Воскресіння. Великодня 
 

 05 квітня на площі перед міською радою відбувся Великодній 

фестиваль «Писанкове диво», в рамках якого було організовано ярмарок з 

продажу продуктових товарів та сувенірної продукції, у якому брали  участь 

62 суб'єкти господарювання міста. Для дітей працювали майстер-класи: з 

розмальовування писанок, виготовлення поробок та сувенірів, плетіння 

килимків, ліплення з глини, різьби по дереву. Заклади дошкільної та середньої 

освіти міста, дитячо-юнацькі клуби відділу сім»ї та молоді представили свої 

святкові виставки та долучилися до акції передачі Великодніх подарунків 

захисникам України. 

         Особливим успіхом користувалася оригінальна Великодня фотозона.  

 

05 квітня у приміщенні міської ради заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба привітала з прийдешнім 

святом родини загиблих кропивницьких Героїв АТО, військовополонених та 

зниклих безвісти воїнів в зоні проведення антитерористичної операції.                            

57 сімей отримали від міської влади Великодні паски та смачні подарунки до 

святкового столу. 

До присутніх зі словами підтримки також звернувся єпископ 

Кропивницький і Голованівський  УПЦ КП Марк. 

 

05 квітня в рамках проведення фестивалю «Писанкове диво» заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба 

привітала та вручила від міської влади  святкові пасочки маленьким пацієнтам 

дитячої лікарні «Добруджа». 

 

05 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 12 – бібліокешинг «Збери пасхальний кошик». Біліотекарі 

підготували викладку літератури за темою заходу. Діти, що відвідували 

бібліотеку в цей день, вирізали картонні писанки й прикрашали їх. 

Бібліотекарі читали уривки творів В.Винниченка про Великдень, українські 

народні великодні казки та легенди «Ходив Господь по землі», «Христос 

воскрес» Софії Майданської, «Світ української писанки». Протягом дня 

користувачі ділились розповідями про те, як святкують Великдень в їхніх 

сім’ях. Бібліотекар читального залу познайомила користувачів з                                     

відеопрезентацією «Великдень. Пасха – Христове Воскресіння»; 

№ 18 – фолк-елегія «Під дзвони Великодні хай ваша доля квітне». 

Родини, які є користувачами бібліотеки, під звуки класичної музики слухали 

розповідь бібліотекарів про історію і традиції Великодня та переглядали 

ілюстровані книги про це свято. Бібліотекарі провели майстер-клас «Малюємо 
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пластиліном», під час якого учасники власноруч створювали чудові сувеніри 

до головного християнського свята та навчались оформляти Великодні яйця.  

 

05 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

організовано виставку писанок «Барви Великодня». 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

05 квітня на базі комунального закладу «Станція юних техніків» 

відбувся міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» серед 

учнівської молоді.  

Призові місця визначалися у трьох категоріях: молодшій (6-10 років), 

середній (11-15 років) та старшій (16-18 років). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 
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