
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

              10 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
        10 жовтня 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 з нагоди Дня захисника України: 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету м. 

Кропивницького  Кучера Ярослава Олександровича, військового комісара 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, полковника; Штанька 
Ігоря Олександровича, командира роти спеціального призначення загону 

спеціального призначення військової частини А 0680; Шевченка Олега 
Сергійовича, учасника бойових дій, члена громадської спілки “Патріот” у м. 

Кропивницькому.                                                                                                                            

        Відзнакою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького “За 
заслуги” ІІ ступеня з нагоди 60-річчя факультету педагогіки та психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка Шарапову Тетяну Анатоліївну, старшого викладача 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, заступника декана з 
навчально-виховної роботи Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Почесною 

грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди 

Дня автомобіліста і дорожника Бандурка Юрія Володимировича, водія 

тролейбуса (пасажирського) служби експлуатації комунального підприємства 
“Електротранс” міської ради міста Кропивницького. 

        10 жовтня в приміщенні міської ради начальник відділу з питань 

експертизи умов праці Управління Держпраці у Кіровоградській області 
Олена Хіміч провела навчання для посадових осіб виконавчих органів міської 
ради, районних у місті Кропивницькому рад та керівників комунальних 

підприємств міста на тему: «Процедурні питання державного контролю за 

додержанням законодавства про працю». 

         10 жовтня  під головуванням голови комісії, депутата міської ради 

Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького.       

Розглянута 101 заява громадян міста, погоджено надати допомогу                            

78 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 21 громадянину, направлено 

на доопрацювання 2 звернення громадян. 

        10 жовтня під головуванням заступника голови районної комісії, 
начальника управління соціального захисту виконавчого комітету                                         
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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 106 справ, зокрема щодо призначення: державної           
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),               

житлової субсидії – 77 (призначено – 26), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним особам - 20 (призначено – 20), пільги – 8 справ                

(призначено – 8).    
 

Події суспільно-політичного життя 

        10 жовтня відбулося відкриття меморіальної дошки історику-

краєзнавцю Петру Кизименку на будівлі комунального закладу „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр 

дитячої та юнацької творчості „Оберіг”, випускником якого він був. 

Орієнтовна кількість учасників – 70 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
        10 жовтня у м. Городище проходив всеукраïнський турнip з легкоï 

атлетики. У змаганнях брали участь 250 учасникiв. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького завоювали 9 золотих,                 

3 срібних та 4 бронзових нагород. 

        10 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 2 – літературно-музична експозиція «І знов із попелу я воскресаю». 

 Користувачі бібліотеки переглянули фрагменти відеовиставки  

«Українське козацтво», яка була створена бібліотекою до 300-річчя 

Запорозької Січі. Юнаки дізналися про історію 3-го окремого полку 

спеціального призначення, переглянули уривок документального фільму 

«Аеропорт. Той день», ознайомилися з книгою Дмитра Степаненка 
«Фронтовий щоденник: окопні історії», переглянувши її відеопрезентацію. 

Особливе враження на присутніх справила книга «Сила життя» та перегляд 

відеофрагментів про учасника спецпроекту ТСН "Переможці" Вадима 
Довгорука. 

 Хвилиною мовчання учні вшанували пам’ять героїв АТО, серед яких 

випускники ПТУ № 8 (ДЗ професійної (професійно-технічної) освіти 

Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей) Дмитро Придатко, 

Володимир Тигнян, Руслан Слободянюк. Завершився захід оглядом 

книжкової виставки «Їх єднала доля України: епоха та її герої» та 
рекомендаційного бібліографічного списку «Хоробрі серця». 

 № 5 - день бібліографії «Ми козацького роду нащадки». 
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 Протягом дня читачі отримували від бібліотекарів консультації по 

каталогам. Було проведено екскурсії по фонду історичного розділу «Історія 

України» та «Історія Кіровоградської області». Бібліотекарі провели 

бібліографічний огляд краєзнавчих видань та огляд літератури з книжкової 
виставки-інсталяції «Козацькій славі жити у віках».  

 № 1 – літературна презентація «Гомін козацтва в слові писемному». 

 Презентація дала можливість користувачам ознайомитися з 
літературними джерелами, які надають інформацію про походження 

козацтва, причини його виникнення та джерела його формування, 

характеризують Запорозьку Січ, надають інформацію достовірно відомих 

козацьких гетьманів.   

        № 15 – літературно-музичний мікс «Ми нащадки козаків». 

        Діти отримали цікаву інформацію про мужніх та відважних козаків під 

час перегляду історичного екскурсу «Хто такі козаки», активно приймали 

участь в ігровій програмі «Козацькі розваги», показуючи свою спритність, 

винахідливість, кмітливість та козацьку силу. 

 № 16 – козацький ринг «З козаків візьмемо приклад». 

 До уваги дітей було представлено відео «Історія українського 

козацтва», запропоновані конкурси «Сильна рука», «Що змінилося?», 

«Швидкий козак», «Сила духу», які дозволили зануритись в атмосферу 

славних героїчних часів козацької доби. Також читачі ознайомилися з 
матеріалами виставки «Козацька доба - велична сторінка історії України». 

        10 жовтня  за участю представників творчої інтелігенції міста 
відбулося покладання квітів до меморіальних дощок та до погруддя Генріха 
Нейгауза. Також у музичній школі № 1 ім.Г.Г.Нейгауза міста 
Кропивницького відбувся концерт пам'яті Генріха Нейгауза «Осінь з 
музикою Кароля Шимановського», під час проведення якого була 

презенована виставка «Історія видання книги про Генріха Нейгауза 

«Мистецтво фортепіанної гри», та концерт викладачів фортепіанного відділу 

музичної школи № 1 ім.Г.Г.Нейгауза.  

10 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: – змагання з армліфтингу «Ми нащадки славного                           

роду (ДЮК «Чайка»); пізнавальна година «Особливості українського 

живопису» (ДЮК «Скіф»), змагання з пауерліфтингу   (ДЮКи «Старт»                  

та «Моноліт»). 

 

 

  

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради              Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Олена Разуменко 22 27 90 

 


