
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   21 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

  За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради                            

та виконавчого комітету м. Кропивницького вокальний колектив 

„Калинонька” територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького. 

 

21 березня під  головуванням  заступника  голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося 

засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання 

пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у  м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 79 справ щодо призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3), житлової субсидії – 67 

(призначено – 54), соціальних виплат внутрішньо  переміщеним  особам – 9 

(призначено – 9). 

 

Діалог влади з народом 

 

21 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся заявник з питання надання дозволу на будівництво 

індивідуального гаража. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

21 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Гермес» – урок ввічливості «Кращий спосіб знайти друга – 

самому стати хорошим другом»; ДЮК «Ровесник» – виховний захід на тему: 

«Збережи гармонію природи». 
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21 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 2 – день бібліографії «Обличчя української історії». Бажаючі мали 

можливість познайомитись з книжковою виставкою «Сяйво справжнього 

таланту великого українця», присвяченою 250-річчю від дня народження 

І.П.Котляревського, бібліографічною довідкою «Корифей українського 

слова», взяти участь у літературній вікторині «І.П. Котляревський: знайомий і 

незнайомий».  

Виставка-персоналія «Мазепа: Людина. Політик. Легенда» та засідання 

юнацького клубу «КЛюЧ» були присвячені 380-річчю від дня народження                     

І.С.Мазепи. Літературні варіації «Іван Мазепа як романтичний герой                                   

і реальний український гетьман» ознайомили членів клубу з образом Івана 

Мазепи у творах світової літератури та мистецтва. Юні читачі мали нагоду 

переглянути відео «Гетьман Іван Мазепа», «Оксана Забужко про постать Івана 

Мазепи», «Поема «Мазепа» Дж. Байрон», «Віктор Гюго «Мазепа», читали 

поезії О. Пушкіна, В. Сосюри, К. Рилєєва, присвячені Мазепі, та відповідали 

на запитання вікторини. 

Протягом дня пройшли ювілейна бібліо-імпреза «Володимир Івасюк. 

Життя як пісня…», бібліографічна мозаїка «Створено в бібліотеці» та 

консультації з пошуку потрібної інформації в каталогах і картотеках  

бібліотеки та мережі Інтернет. Працював відеосалон, в якому кожен бажаючий 

міг переглянути короткі 5-6-хвилинні ролики Першого національного каналу 

«Обличчя української історії», які розповідають короткими тезами про основні 

факти біографій найвизначніших постатей нашої історії; 

№ 4 – день інформації «На поетичній хвилі». Користувачі бібліотеки 

потрапили під віршований зорепад «Хай поезія лунає», ознайомилися з 

поетичними збірками майстрів пера рідного краю, переглянули видання як 

відомих українських поетів, так і сучасних, що експонуються у читальній залі 

на книжковій виставці «Поезії чарівне слово». Додали позитивного настрою 

акція, під час якої читачі декламували вірші, які щойно пригадали, та                       

шанс-вікторина на знання сучасної української поезії; 

№ 12 – літературний вікенд «Гість бібліотеки – Ольга Мігель». Під час 

літературної зустрічі емоційна та чарівна Ольга Мігель, молода українська 

письменниця, що працює в жанрах фантастики, фентезі та містики, розповіла 

про книги, які вже побачили світ, та свої творчі плани; 

№ 6 – зустріч з цікавими людьми «Імена в історії міста», а саме: 

талановитим письменником, психологом, лікарем, дослідником рідного краю, 

художником Валентином Карповим. Гість розповів студентам 

Кропивницького коледжу харчування і торгівлі про підземні таємниці нашого 

міста, про своє творче життя та дослідження, зробив огляд власних картин; 

№ 10 – бібліотичний вікенд «Моя талановита родина». В бібліотеці 

зібралися всі ті, хто полюбляє поезію, пісню, гумор, вишивку, спорт. Захід 

проходив в рамках засідання клубу «Сімейна легенда». Учасники заходу 
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розповідали історії про своїх предків та їх таланти, демонстрували 

генеалогічні древа та твори мистецтва, виконували  улюблені пісні та поезії;  

№ 11 – тайм-менеджмент «Для майбутніх лідерів». До читачів завітала 

юна дівчина, яка має чорний пояс з таеквон-до, дійсний лідер Лілія Діордієва. 

Захід проходив в рамках розширеного засідання клубу «Наталка». Юна 

спортсменка не тільки відповідала на запитання про себе та спорт, а й щиро 

поділилася інформацією про свої мрії, про те, що допомагає їй досягати 

перемог. Розповіла Лілія і про свою прихильність до читання, 

порекомендувала дівчатам найулюбленіші «круті» книги. 

 

                  Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

 

21 березня начальник управління охорони здоров»я Оксана Макарук 

провела нараду з керівниками лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності міста щодо основних проблемних питань галузі 

«охорона здоров'я». За результатами наради надані відповідні доручення. 

 

21 березня у дитячій міській поліклініці № 1 міський позаштатний 

фахівець з охорони праці управління охорони здоров'я Наталія Михайлова 

провела семінар для працівників, відповідальних за охорону праці в 

лікувально - профілактичних закладах комунальної власності міста. 

 

Освіта 
 

21 березня на базі комунального закладу «Гімназія імені Олени 

Журливої Міської ради міста Кропивницького» відбулося «Свято поезії»                   

з нагоди Всесвітнього дня поезії, на якому учні представляли фрагменти казок 

місцевого поета Павла Чорного та читали вірші українських поетів.  

 

21 березня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр „Лідер” відбувся міський конкурс «Міс Освітянка 2019                          

і Містер Освітянин 2019» серед молодих спеціалістів закладів освіти міста 

Кропивницького. 

З вітальними слова до присутніх та учасників конкурсу звернулися 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба та начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького Лариса Костенко. Сімом молодим спеціалістам було вручено 

подарунки.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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