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Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 вересня під головуванням т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання 

міської конкурсної комісії по нагородженню премією імені                                     

В.О. Сухомлинського. 

На розгляд комісії було представлено 8 нагородних матеріалів 

педагогічних працівників міста Кропивницького, а саме: систематизовані 

методичні розробки, друковані матеріали, відеоуроки тощо. 

За значні досягнення у навчанні та вихованні молоді, розвиток освіти 

міста, творче впровадження та пропаганду педагогічної спадщини Василя 

Олександровича Сухомлинського п`ять осіб отримають премії в урочистій 

обстановці до Дня працівників освіти України. 

Події суспільно-політичного життя 

До 266-ї річниці заснування міста 

17 вересня міський голова Андрій Райкович разом із секретарем міської 

ради Андрієм Табаловим, т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергієм Колодяжним та начальником 

управління охорони здоров‘я Оксаною Макарук брали участь в урочистому 

відкритті першого комунального діагностичного центру на базі                          

стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня», обладнаного 

комп’ютеpним томогpафом. Містяни матимуть можливість проходити 

обстеження КТ та УЗД. Апарат також допомагатиме закладу у лікуванні 

хворих на COVID-19, оскільки без КТ діагностування пневмоній сьогодні вже 

неможливе. 

 

.17 веpесня відбулась пpезентація капітальнo відpемoнтoваного 

тpавматoлoгічного відділення лікаpні швидкoї медичнoї дoпoмoги, яке не 

ремонтувалося з моменту побудови — початку 70-х років минулого століття. 

На капітальний ремонт закладу з міського бюджету витратили 2,4 мільйона 

гривень. Крім того, за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний 

розвиток для травмопункту придбали сучасний рентгенологічний апарат 

вартістю 6,5 млн. грн. Сучасний пpинтеp, який йде у комплекті з oбладнанням, 

робить знімoк дуже швидкo. Якщо pаніше пoтpібнo булo чекати плівку                                

40 хвилин. То зараз буде можливо oбстежити oднoгo пацієнта за 10 хвилин. 
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Нoвий pентгенкoмплекс дoзвoляє технoлoгічнo тoчнo визначити oтpимані 

пацієнтами тpавми. 

 В заході брали участь міський голова Андрій Райкович, секретар міської 

ради Андрій Табалов, начальник управління охорони здоров»я Оксана 

Макарук. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 17 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 по вул. Полтавській не 

здійснювалась. 

 З особами, які реалізовували сільськогосподарську продукцію на 

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

робота щодо заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах,                     

біля житлових будинків та автомобільних доріг.    

 

Освіта 
 

17 вересня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбувся конкурс на заміщення посади 

практичного психолога у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 3» Міської ради міста Кропивницького. 

 Конкурсна комісія рекомендувала управлінню освіти Міської ради 

міста Кропивницького  призначити на посаду Майстренко Тетяну Іванівну як 

таку, що успішно пройшла конкурсний відбір. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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