ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
14 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 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
Кропивницького.
Розглянуто 527 звернень мешканців міста. Погоджено надати допомогу
514 громадянам, відмовлено в надані допомоги 7 громадянам, направлено на
доопрацювання 6 звернень громадян.
14 березня відбулось навчання посадових осіб виконавчих органів
міської ради, які відповідають за ведення діловодства, на тему:
«Систематизація та зберігання документів згідно з Інструкцією з діловодства
у Міській раді міста Кропивницького». Навчання провела головний спеціаліст
архівного відділу міської ради Галина Кібко.
14 березня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.
Розглянуті питання: про погодження кандидатури опікуна; про взяття
двох недієздатних осіб на облік до органу опіки та піклування виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Діалог влади з народом
14 березня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 7 заявників з питань: оформлення
документації на приватизацію земельної ділянки під гараж, приватизації
підвального приміщення, відмови у призначенні субсидії, звільнення
приміщення сміттєкамери у під"їзді будинку, фінансування Програми
оптимізації системи теплопостачання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 березня у бібліотеці-філії № 12 проведено пізнавальну годину
«Я - хлопчик, я - дівчинка». Діти познайомилися з літературою на дану тему,
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яка є у фонді бібліотеки, грали в ігри «Назви своє ім’я», «Хто спритніший?»,
«Дівчинка яка? Хлопчик який?», «Що робить хлопчик? Що робить дівчинка?»
та виконували вправу-колаж «Світ хлопчиків. Світ дівчаток».
14 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф» – пізнавально-розважальний квест; ДЮК «Промінь» –
семінар-практикум «Уроки мужності»; ДЮК «Ровесник» – ділова гра «Який
ти споживач?» з нагоди Всесвітнього дня прав споживача.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
З 04 по 14 березня в спортивних залах загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4, комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» та комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» проходили міські змагання
з волейболу серед дівчат в залік міського спортивного фестивалю школярів
закладів освіти міста Кропивницького.
У чемпіонаті міста з волейболу брали участь 130 учениць
з 11-ти навчальних закладів. Третє місце посіла команда комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання», другою стала
команда навчально-виховного комплексу „Кіровоградський колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”,
а переможцем - команда учениць комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр».
Вони будуть представляти місто на обласних змаганнях з волейболу
17 березня 2018 року в місті Кропивницькому.
13-14 березня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» проходив відбірковий етап міського конкурсу вокально-хорового
мистецтва «Зіркові голоси».
У номінації «Вокальне мистецтво. Сольне виконання» та «Вокальне
мистецтво. Ансамблі та хори» брали участь 20 вокальних ансамблів, 4 хорових
колективи, 6 інструментальних ансамблів, 76 солістів.
Підведення підсумків та вручення відзнак переможцям конкурсу
відбудеться у травні 2019 року в обласній філармонії.
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14 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 61
«Гніздечко» відбувся фестиваль дитячої творчості «Яскраві зірочки
Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти в номінації
„художнє читання”.
14 березня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося
театралізоване свято «З Кобзарем у серці» з нагоди 205-ї річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка.
На захід завітали чимало шанувальників та знавців творчості Великого
Кобзаря. Відкрила театральне свято начальник управління освіти Міської ради
Лариса Костенко, а за ведучу була доцент кафедри української літератури
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка Оксана Гольник.
Учнівські колективи творчо підішли до інтерпретації творчості Тараса
Григоровича Шевченка. На конкурс були представлені 19 літературних
композицій, і тільки 10 із них стали учасниками заключного концерту.
Глядачам презентували постановки на твори Т.Шевченка “Катерина”,
“Відьма”, “Сотник”, вірші Ліни Костенко, пісні на слова Шевченка під гітару
в стилі реп та інші.
Кращими цього року стали учнівські колективи: НВО № 34, ЗОШ № 30,
ЗОШ № 10, НВО № 1, гімназії імені Тараса Шевченка, СЗОШ № 14,
НВО № 31, НВО «ЗОШ-інтернат», НВО «Вікторія – П», Наукового ліцею.
Усім учасникам, які брали участь у міському театралізованому святі,
начальник управління освіти Лариса Костенко оголосила подяку від
управління освіти Міської ради Кропивницького та вручила в подарунок
книги.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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