
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

за 09 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

09  березня  під  головуванням  заступника  директора  департаменту
соціальної  політики  Олени  Костенко  відбулося  засідання  комісії  з  питань
надання  та  виплати  одноразової  матеріальної  допомоги  непрацюючим
малозабезпеченим  особам,  особам  з  інвалідністю  та  дітям  з  інвалідністю,
матеріальної  допомоги  громадянам  на  лікування,  вирішення  соціально-
побутових проблем тощо. 

Розглянуто  та  погоджено  92 заяви  (42 заявники)  щодо  надання
матеріальної  допомоги  громадянам  на  лікування,  вирішення  соціально-
побутових проблем тощо. 

09  березня  на  базі  комунальної  установи  «Інклюзивно-ресурсний
центр №1» Кропивницької міської ради презентували новітнє обладнання для
покращення  навчального  процесу  для  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, яке отримано в рамках спільного проєкту Асоціації міст України з
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

У заході брали участь: заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін,  начальник  управління  освіти
Лариса  Костенко,  виконавчий  директор  Кіровоградського  регіонального
відділення  Асоціації  міст  України Валентина  Ільюшкіна,  представники
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, фахівці інклюзивно–ресурсного
центру № 1 та батьки дітей з особливими освітніми потребами.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

До Дня народження Т. Шевченка

З 06 по 09 березня  в закладах освіти міста відбулися заходи з нагоди
відзначення 209-ої річниці від дня народження Т. Шевченка, а саме: вікторина
«Калейдоскоп життєпису Тараса Шевченка», квест-гра «Слово Тараса – наша
зброя  і  окраса»,  літературний  марафон  «О  думи  мої!  О  слово  моє…»,
літературно-музичні читальні круглі столи тощо.

09  березня відбулось  покладання  квітів з  нагоди  відзначення
209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
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У заході брали участь: керівники області, заступник міського голови з

питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін,  секретар
міської  ради  Олег  Колюка,  представники силових структур,  громадських
організацій і учнівська молодь.

09 березня  у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№ 4 – літературна світлиця «Цвіте водограєм Тарасове слово».  Захід
розпочався  демонстрацією  відео  «Обличчя  української  історії.  Тарас
Шевченко».  Бібліотекарі  пропонували  пригадати  найбільш  пам’ятні  для
кожного  вірші  українського  поета,  заохотили  до  участі  у  літературній
вікторині  «Шевченківська  стежина»,  запропонували  відвідати  книжкову
експозицію, що презентувалася у читальній залі книгозбірні; 

№  12  –  шевченківський  день  «Шевченка  читають  усі».  До  дня
народження поета на книжковій викладці  «Шевченка читають всі» зібрані
найкращі  його  вірші  про  Україну  та  особисте  життя.  Кожний відвідувач
бібліотеки зміг знайти і прочитати свій улюблений твір;

№ 15 – онлайн-читання «Шевченко понад усе». Під час проведення
заходу діти читали улюблені вірші українського Кобзаря;

№ 18 – онлайн-читання «Я і Шевченко». Під час проведення заходу
бібліотекарі  створили  книжкову  виставку  «Пишаємося  тобою,  Тарасе!»,
оформили виставку «Мужня нація». Відвідувачі бібліотеки ознайомилися з
літературним та науковим доробком відомого діяча, з відгуками про нього
наших сучасників.

09  березня  у КЗ  “Художньо-меморіальний  музей  О.О.Осмьоркіна”
відбулася благодійна акція  “День відкритих дверей”.  Під час  проведення
заходу присутні  переглянули художні  виставки “Портрети сучасників”  та
“Арт укриття для митців”. 

Також  відвідувачі  мали  змогу  сфотографуватися  біля  улюбленої
картини та  долучитися  до  всеукраїнської  акції  “Поборемо”  з  нагоди дня
народження Тараса Шевченка.

09 березня у туристично-інформаційному центрі відкрилася виставка
картин  вихованців  художньої  школи  імені  Олександра  Осмьоркіна,
присвячена дню народження   Тараса Шевченка.  В експозиції представлені
роботи, виконані в різноманітних техніках, серед яких не лише традиційні
малюнки фарбами чи олівцем, а й витинанки та колажі.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради      Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Вікторія Сіненко 35 83 89


