ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
18 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 грудня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про схвалення проєкту рішення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання
«Про районний у місті бюджет на 2020 рік»; про роботу відділу ведення
Державного реєстру виборців виконавчого комітету Подільської районної
у місті Кропивницькому ради за 2019 рік; про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради
на 2020 рік; про погодження проєкту рішення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради сьомого скликання «Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста
Кропивницького на 2020 рік»; про погодження проєкту рішення районної
у місті ради «Про внесення змін до рішення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року № 139
«Про районний у місті бюджет на 2019 рік»; про погодження проєкту рішення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради «Про внесення змін
до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого
скликання від 14 грудня 2018 року № 133 «Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста
Кропивницького на 2019 рік»; про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб; про погодження кандидатури опікуна; про внесення змін
до рішення виконавчого комітету Подільської районної у місті
Кропивницькому ради від 23.11.2017 № 90 «Про затвердження Положення та
складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської
районної у місті Кропивницькому ради».
19 грудня під головуванням заступника голови районної комісії,
начальника управління соціального захисту виконавчого комітету
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.
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Розглянуто 191 справу, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 168 (призначено – 132), соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам – 20 (призначено – 19), пільги – 1
(призначено – 1).
Діалог влади з народом
19 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питання виділення земельних ділянок.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 грудня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 11 – караван думок «Дерзайте, захоплені».
Під час заходу вражала палітра захоплень дівчат – читачок бібліотеки,
які займаються танцями, вивчають англійську та корейську мови. Тендітна
Катя Яремчук вже три роки навчається кунг-фу та дизайну комп’ютерних ігор.
Є в клубі і юна поетеса – Крістіна Бобровнича, неодноразова учасниця
всеукраїнських літературних конкурсів.
Все, чого досягли дівчата в 2019 році, їх маленькі перемоги стали
предметом великої радості подруг-однодумців та бібліотекарів під час заходу;
№ 7 – інформаційний маяк «Бібліотека і сім´я».
На захід запросили юних читачів. Їм показали відеофільм «Сім’я
в бібліотеці: розвиваємось, творимо, спілкуємось разом». Діти розповідали
про книги, які є в домашніх бібліотеках, а також про улюблені книги, які
прочитали в бібліотеці, та взяли участь у вікторині «Вгадай героя».
До Дня Святителя Миколая Чудотворця
19 грудня святкові заходи розпочалися в приміщенні міської ради
з вручення подарунків дітям загиблих, військовополонених та зниклих
безвісти учасників АТО/ООС. Дітей привітали міський голова Андрій
Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов. 43 дитини отримали
подарункові набори з м’ягкими іграшками.
Потім святкування перемістилося на площу перед будівлею міської
ради, де вже були прикрашені ялинки учасниками традиційної акції
«Прикрась ялинку зі Святим Миколаєм». Особливою популярністю
у кропивничан користується фотозона із символом прийдешнього Нового року
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– двома мишками. На свято завітали більше двадцяти Святих Миколаїв
з подарунками.
Містян привітали міський голова Андрій Райкович та секретар міської
ради Андрій Табалов.
Школярі з усіх навчальних закладів міста приготували подарунки дітям,
що перебувають на лікуванні у міській дитячій лікарні «Добруджа» та
Центральній міській лікарні, і передали їх головним лікарям цих закладів –
Оксані Клюєнко та Олександру Артюху.
На свято завітали дружні родини дитячих будинків сімейного типу
Діордіц, Іванових, Кожанових, які отримали подарунки від міської влади.
Під опікою міської влади перебувають діти – вихованці дитячого
будинку «Наш дім». На цей час там перебуває 24 дитини. Вони теж отримали
особливий новорічний подарунок від міського голови.
Вдруге були обрані переможці міського конкурсу дитячих робіт
“Я малюю Україну”. Подарунки від Святого Миколая отримали талановиті
діти міста – майстри сучасного малюнку: Софія Шарко, Кароліна Сундукова,
Платон Алаєв, Аріна Кучеренко, Поліна Криворучко, Уляна Соломеннікова,
Єва Давідюк, Ангеліна Гончарук, Марія Березовська.
На завершення чарівного свята лауреат міжнародних конкурсів, учень
КЗ „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” Денис Бурага виконав
пісню про новий рік.
По завершенню цього свята розпочалося інше – на площі Героїв
Майдану. Спочатку усі присутні мали змогу переглянути театральну виставу
«Таємнича знахідка», а потім відбулося урочисте відкриття міської новорічної
ялинки «Ялинко, засяй».
З початком новорічних свят кропивничан та гостей міста привітали
керівники міста та області. Андрій Райкович побажав усім миру, добра та
розвитку. Очільника міста підтримав і секретар міської ради Андрій Табалов.
На площі працювали різдвяні будиночки з продажу найрізноманітніших
смаколиків та сувенірів, атракціони та нова резиденція Святого Миколая.
Миколай Чудотворець з радістю вислуховував кожного малюка та вручав
йому заслужений подарунок.
Святковий настрій на площі створювали творчі колективи міста –
муніципальний молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», зразковий хор
молодших класів музичної школи № 2 імені Юлія Мейтуса «Веселка» та
хедлайнери свята – гурт «LALA BAND» та запальні танцюристи школи
сучасного спортивного танцю «Форсаж».
19 грудня у бібліотеці-філії № 2 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено чародій-вечір «Диво приходить
грудневої ночі».
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Учасники заходу переглянули відео «Традиції святкування Дня Святого
Миколая» та «Святий Миколай відкрив свою резиденцію у Львові». Учні
провели огляд народознавчої виставки-вернісажу «Різдво в дорозі, Новий рік
на порозі» та огляд книг Марії Матіос. Завідуюча бібліотекою Наталя Верозуб
запропонувала користувачам вибрати книгу з рекомендаційного списку,
створеного в бібліотеці «31 задоволення: приголомшлива добірка новорічних
книг на кожен день грудня». Бажаючі мали нагоду дізнатися якою книжкою
зачитувався світ в рік їхнього народження, переглянувши відео виставку
«Книга-бестселер – твій ровесник». Бібліотекарі провели для присутніх
рухливі ігри та новорічні конкурси. Особливо присутнім сподобалися
конкурси «Матрьошки» та «Сніжки», а конкурс на знання новорічних колядок
приємно вразив всіх присутніх, коли кожна команда акапельно їх виконувала.
Діти пригощалися чаєм, печивом та отриманими в конкурсах цукерками.
Завершилось засідання клубу фотосесією в створеному в бібліотеці затишному
куточку (Hyggekrog) «Спіймайте Хюгестун». Хюге – це особлива концепція
данського щастя і затишку, вміння радіти повсякденності і знаходити щастя
в простих речах.
19 грудня на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий турнір з тенісу
настільного, присвячений Дню Святого Миколая. Змагання зібрали
23 учасники. Серед дівчат І місце посіла Поліна Столярчук. Серед юнаків
старшої вікової групи переміг Тимофій Чистяков, а серед юнаків молодшої
вікової групи – Олексій Кржижанський.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами та медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
та сувенірами від обласного відділення НОК України.
19
грудня в КЗ «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: конкурс дитячих малюнків «Миколай іде, подарунки всім несе»
(ДЮК «Скіф»); святкова програма «Резиденція Святого Миколая»
(ДЮК «Ровесник»); майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас
«Майстерня Святого Миколая» (ДЮК «Гірник»).
19 грудня проведено молодіжну акцію «Подаруй диво» для дітей –
пацієнтів стаціонарного відділення дитячої міської лікарні «Добруджа».
Другий рік поспіль члени Молодіжної ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького вітають маленьких пацієнтів зі святом
Святого Миколая.
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Питання соціально-економічного стану
Освіта
19 грудня в приміщенні Кіровоградської регіональної торговопромислової палати відбулося офіційне нагородження та святкування 5-річчя
бізнес-турніру «Стратегія фірми Кропивницький 2019». Турнір проводився
у п’ятьох лігах: учнівській, студентській, лізі наставників, лізі бізнес-акул і лізі
закладів освіти.
Перемогу в лігах здобули:
в учнівській - Владислав Хлусевич
(НВО № 32), в студентській - Юлія Іщенко (ПТУ № 38 смт Голованівськ),
закладів освіти - Вікторія Багрій, Назар Вакка, Олексій Стожок (НВО № 19);
наставників - Євген Онищенко (НВО № 25); бізнес-акул - Ігор Петухов
(Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті).
У рамках турніру другий рік поспіль проводиться конкурс реклами
«Кропивницький – місто можливостей», який складається з двох конкурсів –
це «Імпреза» та «Рекламний ролик».
У конкурсі «Імпреза» переможцем став Роман Тарасов, учень 7-А класу
НВО № 32. У конкурсі «Рекламний ролик» - команда НВО № 16 у складі:
Діани Безпаленко, Ігора Соловйова, Максима Херсуна та Ростислава
Куртанича.
Усі фіналісти бізнес-турніру отримали Грамоти та Подяки управління
освіти Міської ради міста Кропивницького, які вручила начальник управління
освіти Лариса Костенко, а Віталій Паздрій – генеральний директор Компанії
Інтелектуальних Технологій «КІНТ» вручив грошові сертифікати.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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