
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 02 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

   02 червня 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. 

Розглянуто питання про послаблення протиепідемічних заходів на 

території міста з 01 червня 2020 року в період поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 з урахуванням результатів оцінки епідемічної ситуації 

та наявності ознак для послаблення. 

    За результатами робити комісії було вирішено дозволити: 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів,  

фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників 

більше ніж 10 осіб), за умови  виконання вимог  Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної 

культури і спорту на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 

28; 

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів, проведення професійно-

практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до 

практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних 

занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, 

отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, 

участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному 

захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих 

заходах; 

 керівникам закладів дошкільної освіти прийом дітей (відповідно                        

до актів готовності до роботи). Забезпечити виконання в закладах дошкільної 

освіти вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19", затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня                                   

2020 року № 25.  
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           Крім того комісією поставлено конкретні завдання керівникам 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій щодо 

організації роботи закладів освіти та суб’єктів господарювання, які 

здійснюють торговельну діяльність. 

02 червня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко проведено засідання громадської 

комісії                       з житлових питань. 
 Розглянуті 6 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

зняття громадян з квартирного обліку; про розподіл квартири; про 

виключення                  Крутя В.Г. зі списку осіб, які користуються 

позачерговим правом одержання жилих приміщень; про ліквідацію 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Новенської селищної ради та 

прийняття облікових справ громадян, які передаються на квартирний облік 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького; про внесення 

змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 14 травня 2019 року № 290                                   “Про розподіл квартир”, а 

також  звернення депутата міської ради                     Ніжнікової А.О. та 5 

звернень громадян з житлових питань. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


