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Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 вересня під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про тимчасове влаштування дитини в сім'ю 

громадян (потенційних опікунів) – 1; про взяття на облік кандидатів                                  

в усиновлювачі – 1; про визначення порядку участі у вихованні  дитини – 1;    

про надання дозволів – 8. 

16 вересня відбувся брифінг керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко, начальника управління культури і туризму 

Анни Назарець та начальника управління освіти Лариси Костенко. Мова 

йшла про відзначення 266-ї річниці заснування  міста в умовах карантину. 

 

16 вересня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

 Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій – 64 

(призначено – 56), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 8 

(призначено – 8) та пільг – 3 (призначено – 3). 
 

Події суспільно-політичного життя 

До 266-ї річниці заснування міста 

 
 16 вересня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

відбулася презентація збірки віршів Арсенія Тарковського у перекладі 

Світлани Орел «Бенкет джмеля». 

 Під час заходу міський голова Андрій Райкович привітав усіх 

присутніх з урочистою подією і відзначив високий рівень майстерності 

інтелігентної спільноти міста Кропивницького. Присутні мали змогу почути 

живий голос                   в запису Арсена Тарковського, а Світлана Орел 

якісно та чутливо одночасно проводила переклад віршів українською мовою.  

Слово мали шановані гості, які теж безпосередньо долучалися до 

рецензування перекладу – викладач Центральноукраїнського державного 
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педагогічного університету                                       ім. В. Винниченка 

Антоніна Корінь, голова Кіровоградської обласної організації Національної 

спілки письменників України Василь Бондар, заслужений художник України 

Андрій Надєждін, який робив художні замальовки до збірки, та інші.  

 Збірку видано в рамках програми розвитку культури і туризму Міської 

ради міста Кропивницького.  

 
Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 16 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд-відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 

“Полтавський”)  з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля  була припинена. 

 З особами, які реалізовували сільськогосподарську продукцію на 

території ПП “Кіровоград-Буд-Дизайн”, проведена роз`яснювальна робота 

щодо заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля 

житлових будинків та автомобільних доріг.    

 

Житлово-комунальна сфера 

 

 16 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд                  

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Архангельської, Арсенія Тарковського, В’ячеслава 

Чорновола, Гоголя, Преображенської, Полтавської, Павла Сніцара, Миколи 

Левитського, Героїв України, Генерала Жадова, Пацаєва, Волкова, Вокзальної, 

Яновського, Комарова, Саратовської, Богдана Хмельницького, Поповича та 

Андріївської. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

16 вересня з робочим візитом до комунального закладу «Гірнича 

гімназія Міської ради міста Кропивницького» завітали міський голова 

Андрій Райкович, т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сергій Колодяжний та начальник управління освіти 

Лариса Костенко. Очільник міста під час зустрічі з колективом гімназії 

повідомив, що на заклад освіти чекає капітальний ремонт: будуть 

реконструйовані покрівля та харчоблок. 
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Андрій Райкович привітав педагогічний і учнівський колективи школи             

з новим навчальним роком, а технічний арсенал гімназії поповнився 

сучасним приладом, здатним перетворити будь-яку поверхню на 

інтерактивну дошку. 

Заклад за останні роки суттєво поповнився новітнім технологічним 

обладнанням та спортивним інвентарем. Також було капітально 

відремонтовано огорожу шкільного подвір’я. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


