ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 11 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 жовтня начальник управлінням з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Сергій Коваленко відповідно до доручення
міського голови провів для керівників виконавчих органів міської ради
інструктивно-методичне заняття на тему: «Правила поведінки та заходи
безпеки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та подій».
11 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба привітала членів Кіровоградської обласної
організації Українського товариства сліпих з нагоди 35-річчя створення
організації та вручила Подяки міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького кращим членам організації.
11 жовтня 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
Кропивницького. На комісії розглянуто 112 звернень громадян та
104 звернення депутатів, погоджено надати допомогу 183 громадянам,
відмовлено в надані допомоги 21 громадянину, направлено на
доопрацювання звернення 12 громадян.
Події суспільно-політичного життя
Міжнародні зв”язки
11 жовтня в місті Кропивницькому перебувала делегація з міста
Шаосін Китайської Народної Республіки для налагодження культурних
зв'язків.
У рамках візиту проведено офіційну зустріч керівництва міської ради
з членами делегації. Від міської ради участь у зустрічі взяли:
секретар міської ради Андрій Табалов; заступники міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та Олександр Грабенко;
начальник відділу культури і туризму Анна Назарець; директор департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник
управління економіки Андрій Паливода; начальник відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами Олександр Шишко.
З китайської сторони участь у зустрічі взяли: Хе Цзюньцзе
(He Junjie) - заступник міністра публічного відділу КПК муніципального
комітету міста Шаосін; Ци Цзяньган (Qi Jiangang) - заступник генерального
директора бюро преси та публікації міського культурного мовлення
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м. Шаосін; Лун Хайєнь (Long Haiyan) - викладач Zhejiang Yuexiu University of
Foreign Languages; Ліу Менда (Liu Mengda) - директор радіо та телевізійної
станції Шаосін; Чжу Айу (Zhu Aiwu) - професор Шаосінського університету;
Сі Цзидун (Si Jidong) - головний редактор журналу "Дика трава" Федерації
літературних та мистецьких кіл міста Шаосін; Хань Яньюнь (Han Yanjun) відповідальний за зйомку, режисер; Ванг Япін (Wang Yaping) - президент
компанії Shaoxing GOHI LOUDGOR, Ltd.
У рамках вищезазначеної зустрічі продемонстровано відеоролик про
місто Кропивницький, презентовано інвестиційний та культурний потенціал
міста, проведено екскурсію центральною його частиною, до художньомеморіального музею ім. О.О. Осьмьоркіна. В свою чергу, члени китайської
делегації розповіли про історію міста Шаосін та основні досягнення
соціально-економічного розвитку,
виразивши бажання встановити
побратимські стосунки між містами. В знак дружби представники делегацій
обмінялися подарунками.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10-11 жовтня в м. Кропивницькому проведено відкритий чемпіонат
КДЮСШ № 1 з тенісу настільного, присвячений Дню захисника України та
Дню українського козацтва. У змаганнях взяли участь 32 тенісиста. Серед
юнаків старшої вікової групи Солонченко Олександр виборов золоту
нагороду, Волохов Дмитро став срібним призером, Бабік Богдан – бронзовим
призером. Серед юнаків та дівчат молодшої вікової групи Моцаренко Ксенія
посіла перше місце, Столярчук Поліна –друге місце, Усок Тимофій - 3 місце.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами та медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
11 жовтня на III літніх юнацьких Олімпійських іграх, що проходять в
місті Буэнос-Айрес (Аргентина), завершилися змагання зі скелелазіння, які
вперше ввійшли до програми Олімпійських ігор. Скелелази змагалися за
Олімпійською системою в багатоборстві, коли переможці визначаються за
сумою результатів у трьох дисциплінах: боулдерінг, складність і швидкість.
Україну на юнацьких Олімпійських іграх представляв один скелелаз вихованець комплексної ДЮСШ № 1 міської ради міста Кропивницького
Ярослав Ткач. У змаганнях на швидкість Ярослав посів 2 місце, подолавши
трасу висотою 15 метрів за 6,88 сек. У боулдерінгу та змаганнях на
складність Ярослав показав менш вдалий результат і посів у підсумку
11 місце.
11 жовтня в навчально-виховному комплексі „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання” проведено «Олімпійський
день здоров'я», присвячений Дню захисника України та Дню українського
козацтва. У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та
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спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області, взяли участь
90 школярів. Діти змагалися у спортивних конкурсах. Найкращі юні
спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького, а також отримали призи від обласного
відділення НОК України.
11 жовтня в закладах загальної середньої освіти міста з нагоди
відзначення Європейського тижня місцевої демократії проведено ряд
різноманітних тематичних заходів, а саме: тематичні виховні години, уроки
історії, лекторії, засідання гуртків, "Євроклубів", "круглі столи", навчальні
тренінги з питань євроінтеграції і співробітництва між Україною та
Європейським Союзом. Заходи спрямовані на поширення та поглиблення
знань про європейські країни, формування у підростаючого покоління
європейського мислення, демократичних принципів та інформування
учнівської молоді про умови та шляхи європейської інтеграції в Україні.
У шкільних бібліотеках організовані виставки періодичної, науковопопулярної, інформаційно-довідкової літератури відповідної тематики з
метою висвітлення перспектив європейського вибору України та
міжнародно-правових договорів Ради Європи з питань місцевої і регіональної
демократії.
11 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи до Дня українського козацтва: ДЮК «Мрія» – спортивнорозважальна програма за участю вихованців ДЮКів «Мрія» та «Зоряний»;
ДЮК «Юність» – виховний захід «Традиції українського народу».
11 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи для
школярів з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України:
№ 2 – історично-патріотичне козацьке свято «Ми – козацького роду
нащадки». Присутні переглянули фрагменти відеовиставки - експозиції
«Українське козацтво», взяли участь в дійстві «Посвята у козаки», яке
провели генерал-полковник козацтва Валентин Карпов та його побратим
Віталій Коротков, та ознайомилися з літературою, представленою на
книжковій виставці «Служити народу України». Валентин Євгенович
познайомив присутніх зі своїми творами, подарував бібліотеці свою книгу «У
пошуках істини», що була написана у перші місяці війни на Сході України.
Бібліотекарі розповіли про героїчний подвиг наших земляків в зоні
проведення АТО, бойовий шлях 3-го полку спецпризначення імені князя
Святослава Хороброго. Завершилось свято врученням новоприйнятим
козакам спеціальних «Реєстрових грамот» Ради козацьких отаманів
Кіровоградського Центрального козацького округу.
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№ 11 – лицарський турнір «Якщо ми хлопці, то ми козаки!».
Діти ознайомилися з традиціями, побутом українських козаків,
продемонстрували свою спритність і творчі здібності. Яскравим
завершенням свята став патріотичний флешмоб «Дякуємо за мужність і
героїзм».
№ 15 – інформкалейдоскоп «Відлуння козацької слави». Учасники заходу
мандрували історичним екскурсом «Хто такі козаки», приймали участь у
вікторині «Чи знаєш ти історію українського козацтва», в інтелектуальному
конкурсі «До булави треба голови», в різноманітних змаганнях, показуючи
свою спритність, винахідливість, козацьку силу.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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