
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 19 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

19 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося перше засідання 

конкурсної комісії на здобуття міської літературної премії імені Арсенія 

Тарковського. 

Члени комісії ознайомились з конкурсними матеріалами у номінаціях: 

поезія, проза та література для дітей. 

Конкурсні твори будуть розміщені на офіційному сайті Міської ради 

міста Кропивницького 20 травня 2020 року для обговорення та голосування. 

 

19 травня 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 відбулося засідання міського штабу                                 

з ліквідації наслідків  надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

За результатами засідання поставлені завдання: 

 управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького спільно з Кропивницьким міським управлінням 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, спеціалізованою 

інспекцією міської ради та Кропивницьким відділом поліції ГУНП України                   

в Кіровоградській області  активізувати силами робочої групи з перевірки 

дотримання заходів щодо запобігання поширенню у місті випадків гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, моніторинг                 

на території міста за дотриманням обмежувальних заходів усіма суб'єктами 

господарювання з фіксуванням порушень та подальшою передачею матеріалів 

до уповноважених органів; 

управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,  відділу 

по роботі із засобами масової інформації Міської ради міста Кропивницького 

та Кропивницькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби                           

в Кіровоградській області довести до відома суб’єктів торговельно-побутового 

обслуговування населення вимоги постанов Головного державного 

санітарного лікаря України щодо Тимчасових рекомендацій з організації 

протиепідемічних заходів; 
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управлінню охорони здоров’я та фінансовому управлінню  Міської ради 

міста Кропивницького опрацювати питання щодо виділення додаткових 

коштів у сумі 15 млн. грн з резервного фонду міського бюджету на придбання 

комп’ютерного томографа для комунального некомерційного підприємства 

"Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" та винести 

відповідний проєкт рішення на розгляд міської ради; 

фінансовому управлінню  Міської ради міста Кропивницького вишукати  

фінансовий ресурс для збільшення резервного фонду бюджету міста                            

та винести даний проєкт рішення на розгляд міської ради; 

виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького відповідно до 

напрямків діяльності попередити керівників підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів 

підприємницької діяльності про персональну відповідальність за порушення 

правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 

правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів 

місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями 

відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України та статті 44-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Міської ради міста Кропивницького 

19 травня під головуванням голови Фортечної районної                                      

у м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   населенню, надання пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 39 справ, зокрема щодо призначення: житлової субсидії – 30 

(призначено – 2), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 9 

(призначено – 9). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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