ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
10 травня 2019 року
м. Кропивницький
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10 травня управлінням молоді та спорту на площі перед будівлею
міської ради організовано і проведено святкову програму «Мамин день»
з нагоди Дня матері.
Розпочалось свято з привітань міського голови Андрія Райковича.
На захід запросили матерів різних професій, з різних сфер життєдіяльності
обласного центру: матір-героїню Лідію Репетило, лікаря-акушера Варвару
Пшиник, багатодітну маму Катерину Чумаченко, берегиню будинку
сімейного типу родини Діордіц — Анжелу Діордіцу, маму - учасницю
проекту “Дивовижні мами” Юлію Гринджолу, маму-архітектора Ірину
Кухаренко, маму- начальника майстерні з ремонту речового майна
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області
Ірину Плохову, маму -майстра спорту України з художньої гімнастики,
тренера Ольгу Гейдарову та активну і креативну маму чотирьох дітей Ольгу
Овчаренко. З рук міського голови жінки отримали подарункові сертифікати
та
квіти.
На площі перед міською радою розгорнулись кілька локацій: пленер
учнів художньої школи ім. О. Осьмьоркіна “Я малюю маму”, школа для
майбутніх мам від лікарів-акушерів медичних закладів міста, майстер-клас
з карвінгу, фотовиставка “Дивовижні мами” від громадської організації
“Народна академія творчості інвалідів”. А фотограф Олександр Крючков
дарував мамам Кропивницького фотографії з квіткової авторської фотозони.
Гарний настрій матусям створювали творчі дитячі колективи міста.
Було організовано і святкову торгівлю смаколиками, іграшками та
повітряними кульками, у якій брали участь 5 суб`єктів господарювання.
10 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи до Дня матері: ДЮК «Чайка» – конкурс малюнків «Букет для мами»;
ДЮК «Зоряний» – майстер-клас з виготовлення вітальних листівок.
10 травня у бібліотеці-філії № 12 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено поетичний вогник «Рідну
маму бережіть». Дітям розповіли про походження свята Матері, познайомили
з книгами про маму. Хлопчики та дівчатка читали віршики про рідну неньку,
брали активну участь у грі «Моя мама...» (яка?), написали на сердечках
побажання матусям, залюбки співали пісні, відгадували загадки.
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
10 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова, біля ринку
«Черемушки», щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією,
квітами, саджанцями, окулярами та молочною продукцією призупинено.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено
4 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Серед
населення
та
торгівців
на
«стихійних»
ринках
розповсюджувались флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!» щодо загрози
придбання продуктів харчування, особливо домашнього приготування, та
з інформацією стосовно адміністративної відповідальності за здійснення
торгівлі у невстановленому місці.
Освіта
10 травня на базі загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 2 відбувся
міський етап спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» в залік
міського спортивного фестивалю серед школярів закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.
У змаганнях брали участь юнаки та дівчата з ЗОШ № 2, НВО № 20,
Козацької гімназії та НВО № 32. Команди спочатку презентували себе, а
потім змагались у комбінованій естафеті. Кращою командою у всіх
конкурсах та переможцем змагань стала команда школярів ЗОШ № 2.
Учасники змагань отримали подарунки від відділення національного
Олімпійського комітету України в Кіровоградській області, а переможці
будуть представляти місто Кропивницький на обласних змаганнях 18 травня
2019 року.
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