
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                25 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
25 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 1; про надання 

дозволів – 1; про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів – 1. 

 

25 квітня у зв»язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України 

рішення щодо  запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій 

території України та продовження карантину ще на 30 днів під головуванням 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Мосіна відбулося позачергове засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Члени комісії заслухали інформацію начальника управління охорони 

здоров’я міської ради Оксани Макарук про оперативний стан 

епідеміологічної ситуації у місті та готовність закладів охорони здоров’я до 

можливого поширення епідемії на території обласного центру. 

За словами Оксани Макарук, епідситуація у Кропивницькому 

залишається спокійною і стабільною. На території міста, як і всієї області, 

випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано. У місті розроблені плани 

госпіталізації і перепрофілювання медичних закладів на випадок 

несприятливого розвитку подій. Припинено планову госпіталізацію, 

звільняються ліжкомісця. В закладах охорони здоров'я виконуються 

виключно ургентні втручання. Крім КЗ «Центральна міська лікарня», 

визначеного базовим у прийнятті хворих на коронавірусну інфекцію 

кропивничан,                           до можливого прийому пацієнтів готується і 

міська лікарня на базі колишньої МСЧ №19. Тут триває належна підготовка, 

розміщуються ліжка. Саме у цій лікарні перебуватимуть на обсервації і 

медичні працівники,                                                   які контактуватимуть з 

хворими на COVID-19. 

У Кропивницький вже надійшли і тест-системи: всі вони будуть 

зосереджені в одному місці – обласному лабораторному центрі МОЗ України. 

Експрес-тестами користуватимуться також бригади швидкої медичної 

допомоги. Чітко визначений алгоритм проведення тестування на коронавірус.  

Створено реєстр медичних працівників, які будуть задіяні для 

лікування хворих в КЗ «Центральна міська лікарня». В першу чергу це 

інфекціоністи та анестезіологи з усіх медичних закладів Кропивницького. У 
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разі потреби, їх замінять терапевти та фахівці інших спеціалізацій. 

Швидкими темпами здійснюється закупівля індивідуальних засобів захисту 

для медичного персоналу і необхідного обладнання. За два останніх тижні 

використано                     2,5 мільйона гривень для закупівлі апаратів 

інтенсивної вентиляції легень,                  які вже встановлені в інфекційному 

відділенні КЗ «Центральна міська лікарня», захисних костюмів, масок, 

рукавиць тощо. 

Детально зупинилася начальник управління охорони здоров’я і на 

ситуації із захворюванням  на запалення легень. Станом на 25 березня                                   

у Кропивницькому 51 особа має таку хворобу. Двоє – у важкому стані,                           

але за результатами досліджень, вони не підпадають під категорію хворих                        

на коронавірусну інфекцію, а запалення легень у них викликано іншими 

чинниками. 

Про результати моніторингу цін на основні продукти  харчування 

доповіла  т.в.о. директора департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальника управління економіки Тетяна Ломова. 

За її словами, за останні тижні в торговельних мережах міста зросла 

вартість «борщового набору»: овочів, м’яса, круп. Так крупа гречана 

здорожчала з 25 до 33 гривень за кілограм, ціна м'яса піднялася                                               

з 96 до 107 гривень за кілограм, картоплі – з 9,6 до 14,5 гривень за кілограм. 

На 2-4 гривні виросла і вартість кілограма моркви, цибулі, буряка, капусти. 

В місті продовжують працювати 97 із 153-х промислових підприємств. 

Три перейшли на скорочений режим, 13 – працюють у черговому режимі                              

і 23 – тимчасово закрилися. 

Враховуючи необхідність оперативного реагування на виклики 

небезпечної хвороби,  міська комісія доручила керівникам виконавчих 

органів міської ради 26 березня опрацювати додаткові протиепідемічні 

заходи. 

Комісія продовжить свою роботу 26 березня. 

 

 25 березня  відбулося спільне засідання районної комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального 

внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у                                                     

м. Кропивницькому ради. 

На засідання були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних 

осіб - підприємців Фортечного району.  

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 24 березня 2020 року складає 2179,3 тис. грн. 
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Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  25 березня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                      

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Полтавської, Космонавта Попова, Добровольського, Прилуцької, 

Братиславської. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено один протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


