ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
18 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 квітня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.
Розглянуті та прийняті наступні рішення: про звіт про роботу
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради з питань забезпечення обліку та нарахування пільг
населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого
палива, скрапленого газу та інших пільг; про стан роботи щодо розгляду
звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Подільської
районної у місті Кропивницького ради у 2018 році; про роботу відділу
діловодства, правового і організаційного забезпечення та кадрової роботи
виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради з
питань виконавської дисципліни; про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб.
18 квітня 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.
Розглянуті 108 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),
житлової субсидії – 86 (призначено – 24), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 20 (призначено – 20), пільги – 1 (призначено – 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Зоряний» – виготовлення вітальних листівок «Барви
Великодня»; ДЮК «Скіф» – пізнавально-розважальна програма «Подорож у
країну книги».
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18 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 16 – день інформації «Світ людини у світі природи». Протягом дня
проведено: ігрову програму «Екологічний двобій», розважальну гру
«Зоряний час», перегляд відеоролику «Крик Землі», перегляд літератури
«Заповідними стежинами Червоної книги», огляд книжкової виставки
«Озирнись! Зупинись! Поміркуй!», експрес-огляд «Енергозберігаючі підходи
- у життя»;
№ 19 – весняний книговир «Літературні спокуси». Зустріч розпочалася
з веселої віршованої руханки, перевертали слова разом з героєм книги Паном
Перевертасом, проходили кастинг до фільму – промовляючи скоромовки, які
вигадав письменник, вивчали вигуки та дізнавалися, як вирощувати
динозаврів в домашніх умовах, від героїв книги Сергія Пантюка «Вінчі й
Едісон»;
№ 2 – відеокруїз «Там. В степу. Пахучі трави. Запах рідної землі».
Бібліотекарі продемонстрували відео та ознайомили присутніх з історією
Кропивницького і Кіровоградщини, пов’язаною з пам’ятними подіями та
іменами уславлених людей. Читали поетичні рядки, що присвятили митці
нашому краю. Глодоський скарб, дивне Чорне озеро, урочище «Каскади»,
заказник «Гусарське урочище», дендропарк «Веселі Боковеньки»,
Онуфріївський парк, «Бовштинська впадина», кам’яні хрести на козацьких
могилах стали темою розмови бібліотекарів і учнів. Про живу природу,
пам'ятки давнини, фольклорні скарби юнаки переглянули відеосюжет
«На Кіровоградщині знайшли троянців», здійснили віртуальну екскурсію
«Мандруємо рідним краєм: Сліди минулого, або Курган середини третього
тисячоліття до нашої ери»;
№ 1 – екологічна година «За життя без сміття!», приурочена до
Всеукраїнського дня довкілля. Організатори провели для присутніх
інформативне повідомлення «Що потрібно знати українцям про сміття?»,
відео презентацію «Проблема засміченості в Україні», гру «Мікрофон» та
екологічну акцію «Здай батарейку – збережи планету»;
№ 4 – екологічне асорті «Світ неповторний та чудовий». Учасники
заходу розглянули найбільш актуальні в Україні і світі проблеми
забруднення води, атмосфери, вирубки лісів, стихійних сміттєзвалищ, впливу
екології на здоров’я людини. Школярі висловили своє відношення до
забруднення довколишнього середовища, спричинене діяльністю людини,
запропонували ряд заходів, які б сприяли поліпшенню екологічної ситуації
на планеті. Інформаційні повідомлення про негативні наслідки
споживацького відношення людини до природи супроводжував показ
відеороликів. Бібліотекарі запросили переглянути книжкову виставку «Хай
квітне Земля!», присвячену питанням збереження довкілля, та закликали усіх
зробити свій внесок у справу захисту навколишнього середовища;
№ 6 – проф-гід «Зроби свій вибір». Молоді було цікаво брати участь
у опитуванні «Які професії являються популярними, які – непопулярними і
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як зробити власний вибір?». Бібліотекарі спілкувалися з хлопцями та
дівчатами про правильні кроки щодо вибору спеціальності та напрямки
реалізації в житті, кар’єрний зріст. Перехожі мали можливість ознайомитися
з викладкою літератури «Твій вибір у житті» біля бібліотеки. Бібліотекарі
пропонували молоді кошик із загадками «Вгадай професію», роздавали
запрошення «Завітай до бібліотеки!» і буклети «Твій шлях у світ професій»,
«Професійна орієнтація», «Як діяти молодій людині у пошуках роботи»,
«Основні правила складання резюме», «Поради тим, хто шукає роботу»;
№ 10 – квест-гра «Зв'язок часів – зв'язок поколінь». Юні користувачі
показали гарні знання про видатних людей краю та історію рідного
мікрорайону. Швидко виконували різні логічні, творчі завдання, відгадували
загадки та вирішували кросворди;
№ 11 – неформальна розмова «Епоха ex-trim: необхідно вижити».
Присутні на заході визнали, що екстриму і в звичайному житті вистачає.
Доказом цьому є представники деяких професій, чий екстрим виправданий інкасатори, космонавти, водолази, фахівці МНС.
До Дня пам’яток історії та культури і Міжнародного дня пам’яток і визначних
історичних місць
18 квітня в приміщенні міської ради з нагоди відзначення Дня
пам’яток історії та культури і Міжнародного дня пам’яток і визначних
історичних місць відбулось засідання «круглого столу» на тему: “Моє місто”,
організоване управлінням містобудування та архітектури Міської ради міста
Кропивницького.
До участі у розмові запросили місцевих краєзнавців, археологів,
архітекторів, істориків, працівників музейних та архівних установ та
громадських активістів. Привітати учасників «круглого столу» завітали
міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов.
Також міський голова здійснив почесну місію і разом з секретарем
міської ради вручив одинадцятьом краєзнавцям та дослідникам Подяки
Міської ради Кропивницького за збереження культурної спадщини. Перше
посвідчення громадського інспектора з охорони культурної спадщини
очільник міста вручив Олені Смотренко.
Перед початком заходу усі могли переглянути експозиції виставок
“Місто Якова Паученка” та “Принади фасадної пластики міста над Інгулом”,
підготовлені
працівниками
КЗ
“Художньо-меморіальний
музей
О.О. Осмьоркіна”.
18 квітня, в Міжнародний день пам’яток та історичних місць,
за ініціативи міського голови Андрія Райковича відбулась акція на підтримку
Парижу у нелегкий для Франції час, коли один із символів світової культури
- Собор Паризької Богоматері сильно постраждав від пожежі.
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Учасники зразкового хору «Согласіє» музичної школи № 2 імені
Юліуса Мейтуса, які незабаром поїдуть в Париж на 13-й Міжнародний
фестиваль мистецтв, приєдналися до акції підтримки народу Франції і
виконали кілька пісень французькою, а потім всі разом скандували «Париж,
ми з тобою! Paris, nous sommes avec vous».
18 квітня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького відбувся урок літератури «Будинок Тобілевичів на
Знаменській».
Присутнім були продемонстровані копії архівних документів, зокрема
купча на будинок. Будівлю та земельну ділянку придбав батько І.К.
Тобілевича Карпо Адамович у 1872 році. Про історичну та культурну
цінність колишньої садиби свідчать і бібліографічні джерела.
Науковці розповіли про музейні легенди: скриню із забороненою
політичною літературою, закопану біля воріт Іваном Карповичем і його
дружиною Надією, та книгу з особистої бібліотеки драматурга. Учасники
заходу дізналися про роль музею у сучасному літературному житті міста і
області. Музей Карпенка-Карого є продовжувачем славних традицій,
започаткованих І. Тобілевичем та його однодумцями, живим осередком
культури, який відіграє важливу роль у формуванні національної
самосвідомості, сприяє вихованню патріотизму, любові до рідного краю та
України.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
18 квітня відбулась зустріч президента Міжнародної асоціації
позашкільної освіти Олени Биковської з керівництвом міської ради та
представниками правління асоціації.
Участь в розмові брали міський голова Андрій Райкович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба,
начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко та керівники
регіональних відділень асоціації.
Лариса Костенко поділилася цікавим досвідом роботи позашкільної
освіти в місті. В обласному центрі функціонують 20 центрів позашкільної
освіти. Позашкільним вихованням охоплено майже 100 % учнів. Активно
працюють творчі, музичні та хореографічні гуртки. Їх вихованці - незмінні
учасники усіх заходів, що організовуються в місті, та різноманітних
конкурсів, фестивалів тощо.
Значних успіхів позашкільна освіта здобула завдяки активній співпраці
педагогічних колективів, батьків, школярів та міської влади. На позашкільну
освіту цього року виділили 30 мільйонів гривень.
18 квітня за ініціативи управління з питань захисту прав дітей для
психологів дошкільних навчальних закладів проведено семінар на тему:
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«Специфіка роботи з дітьми, які пережили психологічну травму».
Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

