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

за 17 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

17 листопада під  головуванням голови Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуті  та  прийняті  рішення:  про  погодження  проєкту  рішення
Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  восьмого  скликання
«Про  звіт  про  виконання  бюджету  Подільського  району  у  місті
Кропивницький  за  9  місяців  2022  року»;  про  виплату  матеріального
заохочення  головам  квартальних  комітетів  Подільського  району  міста
Кропивницького за  листопад  2022 року;  про призначення  *** помічником
фізичної особи ***; про призначення  *** помічником фізичної особи ***;
про погодження кандидатури опікуна ***.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

17 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

№ 2  –  літературно-музична  композиція  «Я  єсть  народ,  якого  правди
сила ніким звойована ще не була…». Організатори представили знайомі  й
зовсім  нові  твори  українських  митців  та  аматорів,  присвячені  захисникам
України, героям Небесної Сотні, волонтерам, медикам. Присутні прослухали
огляд літератури «Літопис революції Гідності», ознайомились з книжковою
виставкою «Від революції  Свободи до революції  Гідності» та переглянули
відеосюжет «Любимо Україну в собі і себе в Україні»;

№  13  –  інформбюро  «Толерантність  –  мудрість  спілкування».
Бібліотекар ознайомила читачів з поняттям «Толерантність», де на прикладі
літературних  героїв  книжкової  виставки  розкрили,  що  значить  бути
толерантною людиною; 

№ 15 – година милосердя «Зігріймо дітей війни долоньками добра».
Відвідувачі  брали  участь  у  майстерні  з  виготовлення  флікерів.  Учасникам
були  запропоновані  варіанти  флікерів  різноманітних  форм,  які  можна
наліпити на одяг та сумку. Захід відбувся в рамках проєкту Громадський хаб
«Амбасадори безпеки»;

№ 16  –  день  бібліографії  «Наша  інформація  –  ваш  успіх».  Під  час
проведення  заходу  було  проведено  бібліотечний  урок  «Моя  сучасна
бібліотека»,  бібліографічну  гру  «Як  знайти…»,  віртуальну  екскурсію
«Сучасний  бібліосвіт»,  оглянуто  віртуальну  виставку  «Нові  часи  –  нова
література»;
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№ 19 – майстерня флікерів «Подбай про себе. Зроби себе видимим».

Діти навчилися створювати світловідбивні брелки, які можна розмістити на
одязі та рюкзаках. Школярі вигадували різні форми та фігури. Всі матеріали
були надані в рамках проєкту «Амбасадори безпеки».

17  листопада у  Центральній  міській  бібліотеці  для  дітей відбувся
поетичний  перфоманс  «Сад  божественних  пісень».  Захід  присвячений
300-річному  ювілею  Григорія  Сковороди.  Учасникам  заходу  було
запропоновано  гру  з  листівками,  яка  навчає  уникати  типових розмовних
помилок,  ознайомитись з книжковою виставкою «Мова -  духовний скарб
нації».

До Дня працівників сільського господарства

17  листопада з  нагоди  Дня  працівника  сільського  господарства
відбулися  урочисті  заходи  у  Кропивницькому  академічному  обласному
українському музично-драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького.

У заходах брали участь:  голова Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації  Андрій  Райкович,  голова  Кіровоградської  обласної  ради
Сергій  Шульга,  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступник  міського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін.
Керівники  області  та  міста  відзначили працівників  галузі  сільського
господарства  та  вручили  відзнаки  Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації та обласної ради, Кропивницької міської ради та виконавчого
комітету. 

До Міжнародного дня студента

17  листопада  з  нагоди  Міжнародного  дня  студента  у  громадському
просторі  «МИР2.0» управлінням молоді та спорту Кропивницької міської
ради проведено інтелектуально-розважальну гру для молоді «КВІЗ. Мозок
2.0».  У  грі  брали  участь  12  команд.  Перемогу  вибороли  збірна  команда
студентів  Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені  Володимира  Винниченка  та  Кіровоградського  фахового  медичного
коледжу ім. Є.Й.Мухіна.

17  листопада  з  нагоди  Міжнародного  дня  студента  на  базі
КЗ “КДЮСШ № 2” проведено спортивно-оздоровчий захід для студентської
молоді міста. Спортивне свято організовано за ініціативи управління молоді
та  спорту  у  співпраці  з  міським  центром  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт  для  всіх»  та  відділенням  Національного  Олімпійського  Комітету
України в Кіровоградській області.

У  спортивному  заході  брали  участь  4  команди,  сформовані  зі
студентів  вищих  навчальних  закладів  міста  Кропивницького,  які  є
вихованцями комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
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За  підсумками  спортивної  програми  найкращий  результат

продемонструвала команда КЗ “КДЮСШ № 2”. 
Також в рамках заходу проведено конкурс із підняття гир. Перемогу

отримали Валерія Калашник та Володимир Куріний.
Переможці  й  призери  змагань  нагороджені  дипломами,  медалями  і

кубками управління молоді та спорту Кропивницької міської ради, а також
отримали сувеніри від обласного відділення Національного Олімпійського
Комітету України.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


