
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       29 січня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

29 січня відбулася нарада з керівниками виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького з питання попередження зараження 

автоматизованих систем обробки інформації шкідливим програмним 

забезпеченням та протиправного спрямування до державних електронних 

інформаційних ресурсів. 

 

29 січня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту міської ради Славік Іванов провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про підготовку до організації роботи виборчих 

дільниць у приміщеннях КДЮСШ № 2 та КДЮСШ № 3; про хід навчально-

тренувального процесу та господарську діяльність КДЮСШ; про 

формування списків спортсменів – членів збірних команд України; про 

проведення відкритих навчально-тренувальних занять. 

 

29 січня відбулася прес-конференція начальника управління 

комунальної власності Олега Колюки. Мова йшла про зміни договору оренди 

комунального об'єкту готелю "Київ". 

Олег Колюка наголосив, що за дорученням міського голови було 

опрацьоване питання відновлення справедливості у нарахуванні орендної 

плати. Але у зв»язку з відмовою орендаря добровільно погодитися на зміни 

до договору оренди, управління комунальної власності звернулося до суду. 

Суд задовольнив усі вимоги і своїм рішенням від 11 січня 2019 року у 

примусовому порядку визначив, що орендна плата за базовий місяць оренди                                  

(жовтень 2017 року) становить 922354,07 грн, без урахування ПДВ. Відтепер 

орендна плата не буде договірною, а обраховуватиметься за визначеною 

методикою і враховуватиме офіційно встановлений індекс інфляції.                          

Тож, у січні 2019 року щомісячна орендна плата за готель «Київ» перевищить 

один мільйон гривень.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

29 січня о 18.00 Кіровоградська міська організація ВО “Свобода” 

організувала ходу від пам'ятного знака “Ангел-хранитель” по вул. Великій 

Перспективній до площі Героїв Майдану з нагоди Дня пам'яті героїв Крут. 

Кількість учасників — близько 30 осіб. 
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Акція проводилася під державними та червоно-чорними прапорами, 

прапорами ВО “Свобода”, молодіжної громадської організації “Сокіл”. 

Захід завершився на площі Героїв Майдану виступами активістів            

ВО “Свобода” та вшануванням пам'яті загиблих захисників України 

хвилиною мовчання. 
 

До Дня пам’яті героїв Крут 

 

29 січня о 10.00 у сквері на розі вулиць Дворцової та Шульгиних біля 

пам'ятної дошки братам Шульгиним відбувся мітинг з нагоди Дня пам»яті 

героїв Крут. 

У заході брали участь: керівництво області та міста, представники 

громадськості, духовенства, учасники АТО, студенти навчальних закладів, 

учнівська молодь міста. Загальна кількість учасників — до 200 осіб. 

На знак вшанування пам'яті загиблих Героїв присутні пов'язали жовто-

блакитні стрічки на кошик з квітами. 

На мітингу виступили: О.Лещенко - студент історичного факультету, 

голова студентської ради Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, О.Кирилюк - кандидат 

філологічних наук, доцент Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Н.Кравченко - 

мати командира катеру “Бердянськ” Романа Мокряка, якого утримують 

разом з                                               23 українськими моряками у російській 

в’язниці. 

Захід завершився панахидою за загиблими борцями за незалежність 

України, яку відслужив єпископ Марк, керуючий Кропивницькою єпархією 

Православної Церкви України. 

 
29 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи 

з нагоди Дня пам`яті героїв Крут: ДЮК «Зоряний» – інформаційна година; 

ДЮК «Промінь» - лекція на базі НВО ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст., ліцей «Сокіл»; 

ДЮК «Скіф» – тематичний захід «Відданість рідній землі», ДЮК «Ровесник» 

– пізнавальний урок «Державний прапор – святиня народу». 

 

29 січня у закладах загальної середньої освіти міста відбулися 

тематичні заходи з нагоди Дня пам»яті героїв Крут. 
 

29 січня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбувся 

показ документального фільму «Герої України. Крути. Перша Незалежність». 
 Співробітники музею та всі, хто завітав в цей день до музейного 

кінозалу, переглянули фільм, сюжет якого з елементами реконструкції 

побудовано навколо трьох юнаків, котрі до цього не тримали зброї в руках, 

але вирушили на вирішальний для країни бій, що закінчився для кожного з 

них     по-різному. Через сто років випливають досі невідомі факти про 
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трагічну і водночас героїчну битву 29 січня 1918 року біля залізничної 

станції Крути. Знімальній групі проекту вдалося розшукати нащадків крутян, 

які зберегли пам’ять про них. До речі, зйомки фільму відбувалися не лише у 

Києві, Львові, а й в Кропивницькому, де журналісти зустрілися з Оленою 

Леонтович - племінницею Володимира Шульгина, який будучи 

організатором і керівником Української студентської громади у Києві, 

загинув під Крутами і похований на Личаківському кладовищі у Києві, а в 

його рідному місті одна з вулиць названа на честь героїчної родини 

Шульгиних. 

 

 29 січня у бібліотеці–філії № 2 МЦБС міста Кропивницького відбувся 

історичний віраж «Героїка трагедії Крут». 

 Учні Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею 

переглянули уривки з фільму «Україна: забута історія. Бій під Крутами» та 

офіційний трейлер фільму «Крути 1918», читали присвячений крутянам вірш 

Павла Тичини «Пам’яті тридцяти», прослухали пісню «Бій під Крутами» у 

виконанні Ярослава Чорногуза. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх 

тих, хто віддав своє життя за єдність української держави. Закінчився захід 

оглядом книжкової виставки "Вічне полум’я Крутянського бою" 
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

29 січня на базі Кіровоградської гімназії нових технологій навчання 

начальник управління освіти Лариса Костенко провела колегію управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького.   

Розглянуті питання: про інклюзивну освіту міста Кропивницького; про 

 реалізацію ключової реформи «Нова українська школа» Міністерства освіти 

і науки України у місті Кропивницькому та науково-педагогічних проектів 

«На крилах успіху» та «Інтелект України» (з досвіду роботи); про 

організацію харчування в закладах освіти міста (аналіз за 2018 р.); про 

підсумки фінансово-господарської діяльності управління освіти та закладів 

освіти міста у 2018 році; про перспективу оптимізації мережі закладів освіти 

міста з урахуванням змін у законодавстві України; про стан роботи щодо 

попередження дитячого травматизму в закладах освіти (аналіз за 2018 рік); 

про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2019/2020 навчальний 

рік; про проведену роботу щодо попередження булінгу у закладах освіти 

міста; про виконання попередніх рішень колегії. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 


