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08 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління з питань захисту прав 

дітей Тетяна Тимоховська привітали дітей з дитячих будинків сімейного типу 

та комунального закладу “Наш дім” з новорічно-різдвяними святами та 

вручили солодкі подарунки. 

Сім'ї Іванових, Діордіц, Кожанових та діти з КЗ “Наш дім” разом                              

зі своїми вихователями тепло приймали гостей, пригощали чаєм з випічкою, 

розповідали про успіхи у навчанні, допомогу батькам, а також показували як 

живуть родини. 

Найменші вихованці дитячого будинку сімейного типу Діордіц 

влаштували імпровізований домашній концерт. 
 

 08 січня у бібліотеці-філії № 9 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено літературний фуршет «Кулінарна 

культура гоголівських персонажів». 

 Працівники книгозбірні розповідали про старовинні рецепти у творах 

геніального письменника М.В.Гоголя. Це і рецепти: галушок з твору «Ніч 

перед Різдвом», запеченої індички з твору «Іван Федорович Шпонька і його 

тітонька», вареників з «Старосвітських поміщиків», смаженого порося, 

кисіля з «Сорочинського ярмарку». Було презентовано тематичну викладку 

«Книжкові марципани».  
 

До 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Кіровограда 

(Кропивницького) 

08 січня з нагоди відзначення 76-ї річниці вигнання нацистських 

окупантів з міста Кіровограда (Кропивницького) відбулось покладання квітів 

на меморіальному комплексі “Фортечні вали”. В урочистому заході брали 

участь: керівництво області та міста, військові, представники громадських 

організацій та молодь обласного центру. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам»ять загиблих у Другій 

світовій війні та бійців ООС/АТО. 
 

 08 січня з нагоди відзначення 76-ї річниці вигнання нацистських 

окупантів з міста Кіровограда (Кропивницького) заступники міського голови                      

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та Наталія 

Дзюба відвідали ветеранів війни, які брали участь у звільненні нашого міста.                           

У Кропивницькому наразі проживають двоє ветеранів-визволителів: 

Валентина Семенівна Долженко та Марія Петрівна Майданюк. Разом                           
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із теплими словами привітань представники міської влади вручили героям-

визволителям квіти, подарунки та грошову допомогу у розмірі п’ять тисяч 

гривень кожній. 

 

08 січня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи з нагоди 

відзначення 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Кіровограда 

(Кропивницького): перегляд відеоматеріалів «Знаємо. Пам’ятаємо»                        

(ДЮК «Промінь»); виховна година, перегляд документального фільму 

«Хроніка визволення Кіровограду. 1944 рік» (ДЮК «Чайка»); слайд-бесіда 

«Пам’ятаємо подвиг солдата» (ДЮК «Зоряний»); тематична бесіда                                     

з вихованцями «Тих  днів не змеркне слава» (ДЮКи «Скіф» та «Юність»); 

виховна година «Наше місто у роки Другої світової війни                                                

(«ДЮК «Моноліт»). 

08 січня у бібліотеці-філії № 5 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено флешбек «Втрачене дитинство». 

 Під час заходу читачі мали змогу дізнатися про події  далекого 

минулого з вуст дітей війни. Література, представлена на фотовиставці-

реквіємі «Місто в день визволення», розповіла користувачам про жахливі 

подробиці окупації, про долі дітей, яким пощастило дочекатися мирного 

життя. Найбільшу цікавість викликала книга «Велика війна 1941-1945. 

Кіровоградський вимір». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  08 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                           

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської, 

Короленка, Романа Шухевича, Братиславської, Короленка, Лавандової,  

Волкова, Бєляєва, Академіка Тамма, Вокзальної, Космонавта Попова та 

провулків Азовського, Західного, Госпітального 2-го. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 5 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.    
 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу     Ірина ШТАДЧЕНКО 
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