
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                17 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 березня міський голова Андрій Райкович провів зустріч                                             

з керівниками найбільших у місті промислових підприємств. В зустрічі також  

брали участь секретар міської ради Андрій Табалов та  головний лікар                      

КНП «Центральна міська лікарня» Олександр Артюх. 

У зв»язку з тим, що в Україні вже  почала поширюватись інфекція 

коронавірусу, Андрій Райкович запропонував підприємцям об’єднатися                            

і створити Благодійний фонд, кошти якого, в разі потреби, можна буде 

використати для закупівлі необхідних  апаратів інтенсивної вентиляції легень, 

сучасних та надійних засобів індивідуального захисту для медичного 

персоналу тощо. Створення надійної лінії захисту від вірусу в інтересах                          

і влади, і місцевого бізнесу, і самої громади, - підкреслив міський голова. 

На цей час вже заброньовано доставку в інфекційне відділення                       

КНП «Центральна міська лікарня» додаткового медичного обладнання.                     

Три апарати інтенсивної вентиляції легень у четвер надійдуть                                                  

до м.Кропивницького. Ще п’ять подібних апаратів можна буде придбати через 

десять днів – вони наразі в дорозі. Така кількість медичної апаратури 

дозволить забезпечити життєво необхідними процедурами хворих у всіх 

інфекційних боксах. 

Думку міського голови підтримав і голова наглядової ради                                   

ПАТ «НВП «Радій» Євгеній Бахмач. 

Вирішення організаційних моментів з відкриття благодійного рахунку 

та його адміністрування, за пропозицією міського голови, учасники зустрічі 

доручили Костянтину Череднику – генеральному директору                                                   

ПОГ АПВТ «Фірма Ласка». 

Також Андрій Райкович звернувся до підприємців                                                              

з пропозицією  посилити санітарний контроль на підприємствах та задіяти 

штатних медичних працівників для своєчасного виявлення захворювань.                     

Андрій Табалов звернув увагу учасників наради на необхідність 

постійного об’єктивного інформування громади про епідеміологічну ситуацію 

і прийняті карантинні заходи у м.Кропивницькому. 

 

17 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки                                      

та надзвичайних ситуацій.  
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Розглянуті питання:  про виконання протокольного рішення № 4                        

від 11 березня 2020 року «Про вжиття заходів щодо забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя на території міста  у зв’язку із загрозою 

поширення коронавірусної інфекції Соvid-19»; про додаткові заходи                                

з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року 

№ 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України                             

від 11 березня 2020 року № 211».  

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ                                     

та організацій. 

 

  17 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Розглянуті 24 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 155 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу         

по 9 протоколах на загальну суму 7820 грн. Закрито провадження                                        

по 13 протоколах. Повторний розгляд 2-х протоколів перенесено на наступне 

засідання адміністративної комісії. 

 

17 березня під головуванням голови Фортечної  районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання 

двадцять дев’ятої сесії районної у місті ради. 

          Розглянуті та прийняті рішення з  питань: про затвердження звіту                         

про виконання районного у місті бюджету за 2019 рік; про роботу 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Фортечного району м. Кропивницького  за  2019 рік; про роботу                   

комунального закладу  «Центр комплексної реабілітації для дітей                                         

з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради»  за 2019 рік; 

про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради»; про затвердження структури і штатної чисельності 

працівників комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей 

з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради»; про роботу 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної 

районної у  м. Кропивницькому  ради за 2019 рік; про погодження внесення 

змін та доповнень до обсягів та меж повноважень, які визначені Фортечній 

районній у м. Кропивницькому раді сьомого скликання;  про внесення змін                   

у додаток до рішення районної у місті ради від 11 квітня 2017 року  № 104                    

(зі змінами); про внесення змін до Положення про управління соціального 
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захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; про роботу комунального підприємства «Дендропарк» 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради; про звернення депутатів 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо зняття з розгляду 

законопроекту № 178-10 від 10.10.2019 року  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

 

Питання соціально-економічного стану 

                      Ситуація на споживчому ринку 

 

 17 березня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі  

по вул. Преображенській.  

 Під час  рейду припинена несанкціонована торгівля квітами.  

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі  

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків та запропоновано перейти 

здійснювати торгівлю на територію ринків.   
  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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