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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

29 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.   

Розглянуті питання: про завчасне подання документів для фінансового 

забезпечення участі спортсменів міста в чемпіонатах і Кубках України з видів 

спорту; про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів                      

у спортивних закладах у зв’язку із загостренням пандемії; про сприяння                               

в матеріально-технічному забезпеченні виборчих дільниць; про підготовку 

звітів щодо роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл за підсумками                               

9-ти місяців 2020 року; про формування проєкту Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки та інші. 

 

29 вересня відбувся брифінг начальника управління охорони здоров’я 

Оксани Макарук. Мова йшла про ситуацію та розвиток подій навколо 

стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» та його інтеграції до складу 

КЗ «Медико-санітарна частина».  

Події суспільно-політичного життя 

Сторінки історії 

 

29 вересня у закладах освіти міста відбулися тематичні уроки, класні 

години «Не пробачити. Не забути…» на вшанування пам’яті жертв масових 

вбивств у Бабиному Яру – одного з найжахливіших злочинів проти людства. 

 

До святкових дат 

 

29 вересня в приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди  

Всеукраїнського дня бібліотек, на які були запрошені кращі бібліотекарі 

міської централізованої бібліотечної системи.  

Міський голова Андрій Райкович привітав їх з професійним святом, 

висловив вдячність за важливу для всієї громади працю  та виконав почесну 

місію – вручив відзнаки Міської ради міста Кропивницького та виконавчого 

комітету. 

Святковий настрій у залі створювали талановиті і енергійні музиканти – 

ансамбль народної музики «Степограй» під керівництвом Богдана 

Максименка та солісти ансамблю, лауреати міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів Анастасія та Олександр Безай. 

 

29 веpесня в приміщенні oблaсної філapмoнії відбулися урочистості                                    

з нaгoди Дня пpaцівникa oсвіти. 
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Міський гoлoвa Кpoпивницькoгo Aндpій Paйкoвич тa нaчaльник 

упpaвління oсвіти Лapисa Кoстенкo пpивітaли вчителів з пpoфесійним святoм 

тa вpучили відзнаки Міськoї paди міста Кропивницького та виконавчого 

комітету. Тaкoж відзнaки oтpимaли лaуpеaти міськoї педaгoгічнoї пpемії імені 

Вaсиля Oлексaндpoвичa Сухoмлинськoгo. 

Зaхід зaвеpшився концертом Національної заслуженої капели 

бандуристів України імені Г. Майбороди. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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