ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
03 червня 2019 року
м. Кропивницький
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
03 червня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи:
ДЮК «Гірник» – екзамен з хореографії в зразковому хореографічному
ансамблі «Аеліта»; ДЮК «Ровесник» – екзамен з хореографії в зразковому
хореографічному ансамблі «Метелиця».
03 червня розпочалися оплачувані громадські роботи з благоустрою
міста учнівською та студентською молоддю у вільний від навчання час (місце
роботи кожний день визначатиме КП «Благоустрій» Міської ради міста
Кропивницького»).
03 червня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено веселий калейдоскоп
«Яскрава, щаслива Планета дитинства».
Бібліотекарі ознайомили дітей з їх правами і обов’язками, що закріплені
на державному та міжнародному рівнях, розповіли про права дитини згідно з
Конвенцією. Поринувши у цікавий світ улюблених книжок, діти подорожували
казковою країною. Розважила дітлахів участь у веселих конкурсах, вікторинах,
жартівливих іграх та забавах.
03 червня в художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна
відбулися урочистості з нагоди нагородження переможців міського учнівського
конкурсу творів образотворчого мистецтва «Молодіжна палітра» імені Леоніда
Бондаря.
«Моє місто» - саме такою була тема конкурсу в цьому році і
присвячувалася 265-річчю заснування міста. Тому чимало малюнків з дитячою
безпосередністю відтворювали саме старовинну архітектуру історичного
центру нашого міста. Діти створювали власні шедеври під такими назвами:
«З добром до рідного міста», «Єлисаветградський трамвайчик», «Архітектура
мого міста», «Дощ на Дворцовій», «Мій маленький Париж», «Янгол мого
міста», «Коли місто засинає, хто його охороняє», «І коти, і дітлахи можуть
впевнено сказати: «Кропивницький – місто-свято»», «Kropfest», «Театральна
площа», «Кропивницький вночі», «Маленька Голандія в рідному місті», «Нове
місто».
До участі в конкурсі було запропоновано 218 творів 185 учнів та
студентів з 19 навчальних закладів та приватних арт-студій міста.
Згідно з рішенням журі конкурсу переможцями стали 29 учасників віком
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від 7 до 22 років, художні твори яких відзначені Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеню в
трьох номінаціях: І – учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів, шкіл естетичного виховання; ІІ – учні художніх студій та гуртків
образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів; ІІІ – студенти
вищих навчальних закладів мистецького та гуманітарного профілю за
відповідними віковими категоріями.
Подяками та відзнаками членів журі та оргкомітету відзначені
48 учасників у всіх номінаціях.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
03 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» у рамках
профільно-оздоровчого проекту «Всеукраїнський обмін наукових ідей»
розпочала роботу літня школа робототехніки «RoboSmart».
Школа-ліцей
приймала
команду
«Інтенсивна
літня
школа
STEMCampSchool» - викладачів Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут».
Учні закладу поринули у вир хімічних дослідів і цікавих експериментів.
У рамках проекту «Всеукраїнський обмін наукових ідей» з
м. Кропивницького до м. Харкова вирушив учень 8-В класу комунального
закладу «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
№ 34 - економіко-правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр»
Володимир Южаков.
03 червня в закладах загальної середньої освіти відбулося відкриття
38 закладів відпочинку з денним перебуванням та відкриття «Літніх шкіл
2019», які будуть працювати за такими напрямками: мовний, економічноправовий,
спортивний,
літературний,
театральний,
психологічний,
мистецький, краєзнавчо-туристичний тощо.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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