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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 23 по 28 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 374 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

742 консультації. 

 З 23 по 27 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 68 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 44 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 24 особи. Направлено 280 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

 

З 23 по 27 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 30 громадян з питань:  

усиновлення – 2; опіки та піклування – 8; майнових питань – 5; визначення 

місця проживання дитини – 3; соціально-правового захисту дітей – 10; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 2. 

Проведено 2 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                               

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Під час рейдів 

складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Спеціалісти управління брали участь у 3-х судових засіданнях.          

 

29 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації  природного характеру в місті 

Кропивницькому, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби   

(COVID-19), Олександра Мосіна (далі – керівник робіт)  відбулося засідання 

міського штабу з ліквідації наслідків  надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

За результатами засідання керівником робіт видано розпорядження, 

яким доручено виконавчим органам міської ради, комунальним 

підприємствам міської ради, Кропивницькому міськрайонному відділу 

УДСНС України в Кіровоградській області, КНП  “Регіональний центр 

громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради”, Кропивницькому 

міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 



2 
 

Кропивницькому ВП ГУНП України в Кіровоградській області, управлінню 

патрульної поліції в Кіровоградській області вжити ряд заходів,  а саме: 

у разі виявлення хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 

забезпечити їх негайну ізоляцію та вжиття заходів відповідно до затверджених 

алгоритмів дій; 

забезпечити подання щодня до департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації інформації про здійснення заходів щодо мінімізації 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoVC-2, для її узагальнення та інформування 

Міністерства охорони здоров'я України; 

продовжити обстеження мобільними медичними бригадами осіб                              

з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-2019 з використанням 

швидких тестів; 

здійснювати обстеження громадян, які прибули із-за кордону, 

використовуючи швидкі тести; 

осіб, у яких лабораторно підтверджено позитивний результат, 

ізольовувати у визначених медичних установах; 

вирішити питання щодо необхідності забезпечення медичних 

працівників перепустками для першочергового проїзду в громадському 

транспорті, надати пропозиції до управління розвитку транспорту та зв’язку; 

скласти перелік техніки, яка може бути задіяна для проведення 

дезінфекційних робіт на території міста;  

 забезпечити проведення дезінфекційних заходів у жилих будівлях                                   

і спорудах, а також щоденне прибирання та дезінфекцію проїжджої частини 

доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій міста; 

встановити інформаційні таблички щодо заборони відпочинку                                 

на дитячих та спортивних майданчиках; 

посилити роботу щодо недопущення випадків стихійної торгівлі                             

на території міста: 

організувати перевірку ринків, продовольчих магазинів щодо 

забезпечення виконання комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 

заходів, у разі недотримання цих вимог, вживати заходів щодо припинення                      

їх роботи; 

забезпечити контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення 

ними поточної дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування                         

у фасованому та ізольованому вигляді; забзпечення на входах, виходах                                    

і в місцях розрахунку нанесення маркування (позначення) місць перебування 

відвідувачів для забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних) 

відстаней; 

забезпечити постійний моніторинг об’єктів торгівлі щодо наявності 

запасів продуктів харчування; 
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здійснювати надання адміністративних послуг громадянам                                        

та юридичним особам в режимі консультацій відповідно до рекомендацій 

Міністерства цифрової інформації; 

організувати доведення до населення рекомендацій щодо: жорсткого 

дотримання вимог карантинних заходів, без зайвої потреби не виходити на 

вулицю, взяття під пильний контроль дітей щодо їх перебування на вулиці; 

обмеження пересування громадян на транспорті між населеними пунктами; 

перебування громадян на самоізоляції у разі прибуття із-за кордону або їх 

контакту з особами, хворими  на COVID-2019; 

вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 

фізичних осіб і публічній безпеці у разі порушення особами зобов’язань щодо 

самоізоляції; 

забезпечити розгортання шести контрольно-пропускних пунктів                                

на в’їздах до міста зі Знам’янського, Криворізького, Бобринецького, 

Рівнянського, Маловисківського та Олександрівського напрамків.   
  

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 23 по 27 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 23 вулицях міста. За результатами рейдів складено 4 протоколи та видано                                                

31 попередження.  

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


