
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 23 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Діалог влади з народом 

 

23 листопада міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 13 заявників з питань:  пільгового 

перевезення у міському транспорті, поновлення пішохідної розмітки, визначення 

місць зупинки громадського транспорту, асфальтування прибудинкової території 

та фінансово-господарської діяльності ринку «Шахтарський». 
 

    Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

23 листопада відбулось засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради, на якому члени молодіжної ради 

презентували та обговорювали організацію роботи з молоддю міста з питань: 

розробки емблеми Молодіжної ради; організації зустрічі членів Молодіжної ради 

з міським головою Райковичем А.П.; підготовки відеоролика з привітанням 

молоді міста з Новим 2018 роком; проведення опитування молоді міста з 

актуальних питань навчання, роботи, культурно-масових заходів тощо; 

організації «фотосхватки» серед молодих фотографів-аматорів, змагання з 

боулінгу серед студентських команд навчальних закладів міста; проведення 

футбольного матчу між футболістами кропивницької «Зірки»  та  дітьми, 

позбавленим батьківського піклування.  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 23  листопада вихованці ДЮКу «Гірник»  ознайомилися з традиціями 

інших країн, а саме: святкуванням  Дня подяки в Америці. 

 23 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

 № 16 – день інформації «Інформація: шукати, знайти і застосувати». 

Колективом бібліотеки для читачів проведено інформаційну годину, під час якої 

було висвітлено основні засади політики уряду щодо соціального захисту 

населення. Було організовано інформаційну зону «Соціальні права людини                        

та їх державне забезпечення». З великою зацікавленістю відвідувачі знайомились 

з нормативно-правовими документами, що регулюють цю сферу, матеріалами, 

які розкривають питання соціального захисту з точки зору історії та  сьогодення; 

№ 8 – вечір-реквієм «Незгасна свіча болю і скорботи». Маловідомі факти 

про голод 1932 -1933 років з розповіді бібліотекаря поглибили знання дітей. 

Перегляд відеофільму «Голод. Спогади очевидця» захопив та вразив глядачів, 
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змусив співпереживати героям стрічки. Бібліографічний огляд «Голодомор – 

помста за свободу» ознайомив присутніх з книгами з історії України на цю 

тематику; 

№ 13 – правовий тренінг «Немає прав без обов'язків». Колектив 

бібліотекарів провів з користувачами-школярами тренінги з правознавства,                    

які сприяли формуванню правового світогляду та правової культури підлітків                     

та вихованню у дітей правової свідомості. В ході тренінгу-гри «Чи знаєте ви зміст 

Конвенції про права дитини?» команди дітей визначали «справжні»                                        

та «жартівливі» права.  З присутніми було проведено конкурси: «Юридичний 

марафон», «Числа в правознавстві», «Юридичний рахунок» та «Реалізовані 

очікування».  

 

23 листопада в навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький цент «Сузір’я» 

проведено «Олімпійський день здоров'я». У заході, організованому завдяки 

співпраці відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали 

участь 60 учнів п’ятих класів. 

На початку спортивно-виховного заходу школярам розповіли про історію 

виникнення і проведення Олімпійських ігор. Потім діти перевірили свої знання, 

відповідаючи на запитання олімпійської вікторини, та продемонстрували 

спортивні навики у різноманітних змаганнях і конкурсах. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи                        

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

23 листопада на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбувся відбірковий етап конкурсу 

«Вчитель року – 2017» в номінації «Німецька мова». У відбірковому етапі брали 

участь: Бережко О.Ю. (НВО № 8), Бірюкова О.С. (НВО № 6) і Литвиненко В.І. 

(НВО № 32).   

Учасники успішно виконали всі три завдання, передбачені умовами,                        

а саме: дали відповіді на тестові питання, провели дискусії  з проблематики, 

визначеної журі та розробили проект.   

Найбільше балів набрала Бірюкова О.С. Усі учасники пройшли                           

до фіналу, який відбудеться 30 листопада. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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