
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 11-13 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 07 по 11 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 2904 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2066 консультацій. 
 

  З 07 по 11 вересня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 136 осіб з питань: надання матеріальної допомоги –                                                 

66 осіб; підготовки необхідних документів   –  70 осіб.  

Направлено 95 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 08 по 11 вересня на стадіоні «Зірка» проходив чемпіонат України                      

з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Змагання зібрали                          

150 спортсменів з 25 областей. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» 

показали гарні результати: Демидова Юлія посіла ІІ місце  в штовханні ядра 

та ІІІ місце у бігу на 100 м, Задеряка Микола - ІІ місце в штовханні ядра                             

та ІІ місце  в метанні диску, Бондаренко Юрій - ІІІ місце  в штовханні ядра та 

ІІ місце в метанні диску. 

 

09-10 вересня у м. Вінниці проходив чемпіонат України з веслування 

(марафон). Кіровоградську область представляв Валерій Рябов, який виборов 

дві золоті медалі в одиночній та парній гонках. 

 

З 10 по 13 вересня у м. Миколаєві проходив відкритий чемпіонат 

України з велосипедного спорту. Змагання зібрали 180 учасників                                 

з 21-ї команди. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» показали 

гарні результати: Катерина Воротілєнко посіла ІІІ місце в гонці з вибуттям                     

та ІІІ місце в гонці критеріум; Євген Тесцов, Володимир Микитюк, Єлизавета 

Воротілєнко та Анастасія Прочухан у змішаній командній гонці на час 

юнаки/дівчата зайняли ІV місце,  а їх одноклубники Євген Молодченко, Захар 
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Суржок, Дмитро Рубін та Катерина Воротілєнко у змішаній командній гонці 

на час молодші юнаки/дівчата також зайняли ІV місце. 

Переможців та призерів змагань нагороджували медалями, дипломами, 

грошовими подарунками та солодощами від спонсорів.  

 

11 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив обласний шаховий 

турнір, присвячений Дню фізичної культури і спорту України. У змаганнях 

брали участь 24 учасники. Перше місце посів студент факультету фізичного 

виховання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка Богдан Басько, друге місце –

доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва ЦНТУ                        

Віктор Ломакін, а третім став учень НВК № 11 Іван Ковальчук. 

 

 11 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – аdventure quiz «Книга джунглів» з нагоди дня народження 

Редьярда Кіплінга. 

    Діти прослухали історичну довідку про життєвий і творчий шлях 

бомбейського письменника, який перетворився із англоіндійця на                              

англоамериканця. 

 Аудіоказка «Звідки у верблюда горб» повчала школярів бути 

працьовитими та чемними. 

 Вікторина «Книга джунглів» була розміщена  на бібліотечних сторінках 

в соціальних мережах, тому ті, хто не зміг завітати до книгозбірні, могли 

перевірити свої знання онлайн; 

 № 8 – інфокомпас «Літній людині – інформаційну основу». 

 Бібліотекарі ознайомили літніх користувачів з документами влади, 

новою періодикою; 

 № 13 – інформинка «Батько українського професійного театру»                                   

до 180-річчя з дня народження Марка Кропивницького. 

 Гортаючи сторінки книг, які були представлені на книжковій викладці, 

читачі дізнались про родину Кропивницьких, які певний час проживали в селі 

Хайнівці Олександрівського району, про те що, Марко Кропивницький 

виконав близько 500 ролей та написав понад 40 драм, комедій, водевілів. 

Особливу увагу користувачів привернув веб-список «Батько українського 

професійного  театру», за допомогою якого можна дізнатись більше 

інформації про нашого талановитого земляка; 

 № 14 – день здоров’я в бібліотеці «Про здоров’я треба знати,                                  

про здоров’я треба дбати» до Дня фізкультури та спорту.  
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Були проведені конкурси «Лото – здоров’я», «Книгу прочитаєш – про 

здоров’я все пізнаєш», «Розгадай кросворд», «Відгадай слово-підказку», 

«Одягни дерево»; 

 № 11 – читання із зупинками «Вересневі зустрічі з книгою». 

 Захід організувала Центральна міська бібліотека для мешканців 

мікрорайону Космонавтів. На свіжому повітрі містяни знайомилися                                      

з новинками дитячої літератури, творами письменників Кіровоградщини. 

Особливий інтерес виявляли батьки до книг українського психолога Дмитра 

Карпачова, які допомагають прожити період адаптації першачків до школи; 

 № 12 – дівочі фішки «Кросівки і все,  що для тусовки». 

 Дівочі фішки – це дуже важливо! Як доречно вбратися на дискотеку,                               

з чим носити вишиванку і як використовувати правильно аксесуари? Чи варто 

зловживати косметикою, якщо ти дівчинка-підліток? На ці та багато інших 

запитань працівники бібліотеки постаралися дати  відповідь і допомогти юним 

панянкам у нелегкому виборі. Дівчаткам запропонували огляд нових книг,                 

які  відкривають чимало секретів щодо догляду за собою, навчають правильно 

наносити макіяж, підбирати зачіску та відчувати стиль. 

 

 12 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – майстер-клас «Як зробити ляльку-мотанку».  

 Бібліотекар розповіла про ази створення народних іграшок та історію 

виникнення ляльки-мотанки. Учасники заходу працювали творчо, кожен 

створив неповторну ляльку. 

 Доповненням до майстер-класу стала виставка «Українські обереги –

святі обереги», де бажаючі змогли дізнатися про різновиди й призначення 

ляльок-мотанок, традиції й звичаї, з якими вони пов’язані; 

 № 8 – веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна». 

 Протягом дня проходив веб-серфінг «Книга надзвичайна – книга 

віртуальна», де за допомогою інноваційних технологій бібліотекарі 

намагалися залучити нові верстви населення, а саме людей літнього віку. 

 Відвідувачі, які читають книги в електронному вигляді, мають 

можливість переглянути відгуки людей, які уже прочитали ту чи іншу книгу. 

Також подивитися у коментарях поради з приводу того, яку книгу прочитати 

наступною; 

 № 9 – краєзнавчий екскурс в музеї «Хранителі вікових цінностей»                         

до 266-ї річниці заснування міста Кропивницького. 
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 Протягом дня користувачі бібліотеки знайомилися з музеями 

Кропивницького, в яких зберігаються найцінніші скарби людства та 

зустрічаються сьогодення і минуле; 

 № 18 – віртуальна екскурсія «Кропивницький - туристичний!»                                  

до 266-ї річниці заснування міста Кропивницького. 

 Кожен бажаючий читач мав змогу поринути у віртуальну подорож                           

по рідному місту та відкрити для себе його цікаві і, можливо, незнані місця;  

 № 16 – ретроспектива «Легенди нашого міста» до 266-ї річниці 

заснування міста Кропивницького. 

 Як і кожне місто з кількасот літньою історією, наше має власні міфи та 

легенди. Про деякі з них присутнім розповідали бібліотекарі, а саме: легенду 

про підземний хід, фортецю та «злодійську» балку,  річку Біанку, вулицю 

Іванівську, козака Лелеку, палац купця Барського. В основі легенд лежать 

розповіді жителів міста та матеріали публіцистичних та краєзнавчих видань. 

Також бібліотекарі запропонували відвідувачам переглянути виставку-

ретроспективу «Вулицями старого міста». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

11 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд-відстеження по вул. Добровольського (біля житлового 

будинку № 11, ринку «Новомиколаївські ряди» Торговий Дім «АР» та вздовж 

проїжджої частини дороги, напроти житлового будинку № 15) з припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими товарами  

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі 

на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та розповсюджено листівки                     

з інформацією стосовно адміністративної відповідальності.  

Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля була 

припинена. 
 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 07 по 11 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 15 протоколів та видано                                               

54 попередження. 

 

 
 
 



5 
 

Освіта 

 

11 вересня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» під головуванням начальника відділу по 

роботі з закладами освіти управління освіти Світлани Кумпан відбулося 

засідання робочої групи по розробці Програми розвитку освіти міста 

Кропивницького на 2021-2025 роки. В засіданні брали участь представники 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  

11 вересня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» за участю начальника управління освіти 

Лариси Костенко відбулася презентація стартапу Cam Touch.  

Максим Задніпрянський представив присутнім надсучасне обладнання, 

розроблене українськими винахідниками, яке допоможе сучасній українській 

школі активізувати пізнавальну діяльність учнів, розкрити нові можливості 

для розвитку дітей.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 



6 
 
 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Освіта


