
 

 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                         20 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно–дострокове звільнення 

засудженого (ВК № 6); про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким 

у виді обмеження волі стосовно 2-х осіб (ВК № 6); про розгляд повідомлення 

ДУ «Центр пробації» щодо звільнення 2-х засуджених. 

 

 20 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії                         

на заміщення вакантної посади в управлінні з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення. 

У конкурсному відборі брали участь 6 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити 

Хлівняка Вячеслава Миколайовича на посаду спеціаліста І категорії сектора 

попередження надзвичайних ситуацій управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення; зарахувати до кадрового резерву                        

на цю посаду Багдасаряна Вагана Санасаровича, Гамлія Дмитра Сергійовича 

та Дмитрик Марину Сергіївну. 

 

 20 лютого під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної                

в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці. 

Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати                          

і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у жовтні та листопаді 2019 року нараховували 

заробітну плату працівникам менше 4173,00 грн; про  виконання рішень 

засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати                                 

і зайнятості населення, яке відбулося 23.01.2020 року. 

Прийнято рішення взяти до відома інформацію, надану членам робочої 

групи ФОП Д*, та здійснити обстеження з питання легалізації виплати 

заробітної плати у ФОП Б*. 
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20 лютого під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної               

в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Тепло Плюс», 

ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є», ОСББ «Перспективне +»,                                     

ТОВ «Кіровограджилстрой», НВФ «Кіт-Консалтінг» ТОВ. 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про 

дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної 

плати на підприємствах, які у жовтні 2019 року нараховували найманим 

працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн. 

Прийнято рішення тримати на контролі інформацію щодо погашення 

заборгованості з ЄСВ ТОВ «Тепло Плюс» та ОСББ «Перспективне +» та взяти 

до відома інформацію, надану членам робочої групи іншими представниками 

юридичних осіб, запрошеними на засідання. 

 

20 лютого відбулося навчання посадових осіб виконавчих органів 

міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та представників 

комунальних підприємств міста на тему: «Відкриті дані» за участю директора 

Регіонального Центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області, 

доктора  наук державного управління Сергія Зелінського та координатора 

проєкту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» Світлани Литвиненко. 

 

 Діалог влади з народом 

 

20 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 12 заявників з питань приватизації та виділення  

земельних ділянок під будівництво споруд житлового та нежитлового 

призначення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 20 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – кінопоказ в рамках фестивалю «Нове британське кіно». 
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 В рамках фестивалю, який проходить за підтримки Британської Ради                   

в Україні, учні 4-х класів КЗ «Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» переглянули сімейну стрічку  «Зоопарк»;  

 № 16 – інтелектуальний спринт «Спілкуймося українською!» з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови. 

 Під час заходу проведено конкурси «Розгадування криптограми», 

«Мовний ерудит», «Мовне лото», «Мовні заморочки» та літературний бліц 

«Елементарно!». 

 № 4 – мовна гра «Барвінкове розмаїття – мови рідної суцвіття» з нагоди 

Міжнародного дня рідної мови. 

 Учасниками заходу були учні Кропивницького вищого професійного 

училища № 9. Вони брали участь у різних конкурсах, перевірили свій рівень 

володіння українською мовою та оглянули діючу у читальній залі виставку-

мозаїку «Барви української мови». 

 

До Дня Геpоїв Небесної Сотні 

 

20 лютого відбулися заходи з вшaнувaння подвигу Геpоїв Небесної 

Сотні, в яких брали учaсть aктивісти, волонтеpи, військовослужбовці, 

учaсники Pеволюції Гідності, пpедстaвники міської й облaсної влaди тa 

небaйдужі містяни. 

Pозпочaлося вшaнувaння нa площі Геpоїв Мaйдaну із зaгaльноміського 

флешмобу за участю майже шести сотень учнів закладів загальної середньої 

освіти. Школярі створили на площі напис «Небесна сотня». Учасники заходу 

поклaли квіти та поставили лампадки до пaм'ятної дошки Геpою Укpaїни 

Віктоpу Чміленку тa до імпровізовaного пaм'ятного знaкa зі світлинами  Геpоїв 

Небеcної Cотні. 

Через годину нa площі відбувся мітинг-pеквієм, під чaс якого 

тpaнcлювaли хpoніку пoдій Pевoлюції Гіднocті та фpaгменти з фільму «Чміль», 

а також виступили учaсники Pеволюції Гідності, які ділилися спогадами пpо 

ті буpемні й тpaгічні події. 

Єпиcкoп Кpoпивницький тa Гoлoвaнівcький ПЦУ Марк, 

священнослужителі ПЦУ та УГКЦ відслужили пaнaхиду  зa зaгиблими. 

Під жалобну пісню «Пливе кача» присутні поставили до пам'ятного 

знака лампадки та свічки. 

 

20 лютого вихованці Центру національно-патріотичного та військово-

спортивного виховання молоді «Цитадель» з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні провели на площі перед будівлею міської ради флешбом «Коло пам’яті». 

Разом вони заспівали Гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам’ять 

загиблих учасників Революції Гідності. 
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20 лютого з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні в закладах загальної 

середньої освіти проведені лекції, бесіди, тематичні уроки, виставки 

літератури та фотоматеріалів та тематичні зустрічі учнівської молоді                                    

з військовослужбовцями та учасниками АТО.  

 

20 лютого на базі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва                  

ім. Є.Маланюка відбувся моноспектакль з інсталяціями з нагоди Дня Героїв 

Небесної Сотні.  

 

20 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведені  заходи з нагоди 

Дня Героїв Небесної Сотні: виховна година «Ми будемо пам’ятати вас 

завжди» (ДЮКи «Гермес» та «Чайка»),  виховна година «День Героїв  

Небесної Сотні» (ДЮК «Гірник»), виховна година «Небесна Сотня – Герої                  

не вмирають» (ДЮКи «Юність» та «Зоряний»); виховна  година  «За  Україну, 

за  її волю» (ДЮК «Ровесник»). 

 20 лютого у бібліотеці-філії № 2 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено бібліотечний калейдоскоп 

«Небесна Сотня – історія нескорених». 

 Бібліотекарі підготували для присутніх інформаційний флешбек 

«Стояли за правду, стояли за віру, за наше майбутнє, за всю Україну». 

 В бібліотеці звучали пісні: «Подай руку Україні», «Небачене побачено»,  

на вірш Ліни Костенко «І все на світі треба пережити», демонструвались відео 

фільми «Небесна Сотня – хронологія подій 20 лютого», «Герої Небесної Сотні. 

Віктор Чміленко». 

 Учасники заходу переглянули уривки документально-музичного 

телефільму Руслана Ганущака «Майдан. Перезавантаження», створеного на 

основі відео архівів військового репортера. 

Завершився захід оглядом книжкової виставки «І капля крові упала на 

Майдан». 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

20 лютого з 11.00 до 12.30 на площі перед будівлею міської ради                        

(вул. Велика Перспективна, 41) Кропивницька міська організація політичної 

партії «Ліва опозиція» у Кіровоградській області проводила мітинг з нагоди 

Дня соціальної справедливості. В руках учасники акції тримали Державний 

Прапор України, прапори з партійною символікою, плакати із закликами                           

до зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 Орієнтовна кількість учасників — 70 осіб. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

20 лютого в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»  

проведено рейдове відстеження щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі                     

по  вул. Короленка (біля  магазину «АТБ») та вул. Добровольського. 

 Під час рейду було ліквідовано торгівлю плодоовочевою продукцією, 

олією, консервацією домашнього виготовлення.  Спеціалістом спецінспекції  

складено протокол на продавця плодоовочевою продукцією за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення Правил 

благоустрою території міста).    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків.  
 

Охорона здоров»я 
 

20 лютого на базі інфекційного відділення КНП «Центpaльна міська 

лікapня»  відбулося практичне тренувальне заняття медичних працівників                     

з госпітaлізaції пaцієнтa, хвоpого нa коpонaвіpус. 

За словами заступника головного лікаря з медичної частини Оксани 

Кабанчук, лікарі відпрацьовували легенду - прибуття пацієнта з міста Ухань 

Китайської Народної Республіки. Машина спеціальної швидкої медичної 

допомоги доставила хворого безпосередньо до боксів інфекційного 

відділення. Таких боксів для перебування інфікованих коронавірусом у лікарні 

облаштовано чотири зі спеціально підготовленим медичним персоналом. 

У боксі є все необхідне медичне обладнання: кислородний концентрат, 

аптечка для надання невідкладної медичної допомоги, матеріали для забору 

мазків, проведення тестів на грип. У пацієнта забираються аналізи на 

вірусологічне дослідження і передаються до лабораторного центру. 

За словами начальника управління охорони здоров’я Оксани Макарук, 

проведено інвентаризацію по всіх лікувальних закладах міста щодо наявності 

необхідних індивідуальних засобів захисту медичних працівників. Перевірка 

підтвердила, що в усіх закладах охорони здоров’я м.Кропивницького                                           

є у достатній кількості медичні маски, халати та окуляри. Але ще триває 

процедура закупівлі костюмів біохімічного захисту та респіраторів                                       

ІІ-ІІІ ступенів захисту.  

За результатами проведеного навчання медики оцінили ступінь 

готовності, зробили необхідні висновки і надалі  доопрацьовуватимуть 

складні моменти практичного алгоритму госпіталізації інфікованих хворих. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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