
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 23 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто 19 питань. Прийнято 16 рішень, серед яких: про 

погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання згоди                    на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт 

Нового”; про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення                                        у 2020 році 

вихованців КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету міста Кропивницького”; про внесення змін до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 

“Про надання фінансової підтримки міським громадським об'єднанням 

соціальної спрямованості”; про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кропивницького” тощо. 

 

    23 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. 

Враховуючи ситуацію, яка склалася в обласному центрі  та рішення 

обласної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, члени комісії продовжили дію карантину на території міста 

Кропивницького з 22 червня  2020 року по 31 липня 2020 року. 

За результатами робити комісії було вирішено на період дії карантину 

визначити початком роботи  в органах місцевого самоврядування 08.00 год. 

Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям різної форми 

власності забезпечити на період дії карантину з метою обмеження скупчення 

громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи 

застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, 

зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних 

категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу. 

  На засіданні комісії поставлено конкретні завдання керівникам 

виконавчих органів, зокрема:  

  Управлінню розвитку транспорту та зв’язку опрацювати та 

скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням 
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змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення 

можливості переміщення працівників на роботу/з роботи. 

Управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, управлінню 

культури і туризму, управлінню молоді та спорту, управлінню торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  спільно з Кропивницьким міським 

управлінням                                  ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області та Кропивницьким відділом поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області: забезпечити контроль за дотриманням карантинних 

заходів у закладах освіти, культури, охорони здоров'я, громадського 

харчування, у закладах, що надають послуги з розміщення, спортивних 

комплексах та інших об’єктах з масовим перебуванням людей; посилити 

контроль за об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами 

та ринками щодо дотримання протиепідемічних заходів на період 

встановленого карантину у зв’язку                              з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  спільно 

з Кропивницьким міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: провести робочу нараду з керівниками ринків, 

розташованих на території міста, та суб’єктами господарювання, які 

здійснюють торговельну діяльність під час карантину, щодо дотримання під 

час їх роботи санітарних і протиепідемічних заходів, а також  недопущення 

несанкціонованої торговельної діяльності на території міста. Під час робочої 

наради попередити суб’єктів господарювання, що у разі виявлення порушень 

дотримання передбачених протиепідемічних заходів, роботу ринків на 

території міста на період карантину буде заборонено до усунення порушень; 

активізувати діяльність робочої групи з перевірки дотримання заходів щодо 

запобігання поширенню у місті випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, затвердженої розпорядженням 

міського голови від 19 березня 2020 року № 43, щодо здійснення перевірок                    

за виконанням Тимчасових рекомендацій, затверджених постановами  

Головного державного санітарного лікаря України з організації 

протиепідемічних заходів при здійснені дозволених видів діяльності 

суб’єктами господарювання. Розробити та затвердити графік здійснення 

відповідних перевірок. 

Управлінню освіти: з 22 червня 2020 року тимчасово призупинити 

діяльність дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Супутник»; 

посилити дотримання протиепідемічних та санітарних норм відповідно                              

до вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

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

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); підготувати і надіслати 

екстрене повідомлення про контактних осіб з хворою з дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Супутник», із зазначенням 

фактичного місця проживання, до Державної установи «Кіровоградський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України»; 
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сприяти у проведенні заключної дезінфекції приміщень дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Супутник» фахівцями Державної 

установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров`я України» з метою попередження розповсюдження гострих 

респіраторних захворювань; повідомити батьків вихованців дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Супутник» про тимчасове 

призупинення діяльності садочка. У випадку проявів симптомів гострих 

респіраторних захворювань рекомендувати якнайшвидше звертатися до 

сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я; прийом дітей для відвідування 

у дошкільному навчальному заклад (ясла-садок) № 23 «Супутник» 

здійснювати лише після надання батьками вихованців довідки про стан 

здоров’я дитини та його епідеміологічне оточення, з дозволом на 

відвідування дитячого колективу. 

 

23 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на здобуття міської літературної 

премії імені Арсенія Тарковського. 

В ході засідання шляхом відкритого голосування члени комісії 

визначили переможців конкурсу у трьох номінаціях: «поезія, проза та 

література для дітей».  

Переможцями конкурсу стали:  у номінації «поезія» - Антоніна Царук                    

зі збіркою «Тобі, прозріння пізнє»; у номінації «проза» - Василь Бондар                          

з трьома повістями «Це ми, отамани», «Нафтуся» та «Старші курси»;                                

у номінації «література для дітей» - Наталія Смирнова за  книгу «Лузер». 

Вручення сертифікатів та дипломів переможцям конкурсу відбудеться 

найближчим часом. 

 

23 червня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про продовження до 31 липня 2020 року дії 

карантину та протиепідемічних обмежувальних заходів; про забезпечення 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких закладах 

фізичної культури та спорту  на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 02 червня 2020 року № 33;                              

про особливості організації та проведення масових спортивних заходів під 

час карантину; про підсумки участі в естафеті Олімпійського дня 2020;                                 

про дотримання належного санітарного стану на територіях, прилеглих                         

до спортивних закладів тощо. 

 

23 червня під головуванням голови Фортечної  районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання              

тридцятої сесії районної у місті ради. 
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          Розглянуті питання: про депутатські запити; про затвердження звіту 

про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2020 року; про 

затвердження на посаді секретаря виконавчого комітету Фортечної районної                               

у   м. Кропивницькому ради сьомого скликання; про обрання заступника 

голови Фортечної районної у м. Кропивницькому ради сьомого скликання;                  

про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

23 червня відбулося відкриття меморіальної дошки радянським 

військовополоненним, закатованим нацистами у шталагу № 305 по                               

вул. Шевченка 3-б. Організатор заходу— Кропивницька міська організація 

політичної партії “Ліва опозиція” у Кіровоградській області. 

В заході брали участь: голова Кіровоградської обласної ради Олександр 

Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради 

Андрій Табалов, представники громадських організацій та громадськість 

міста. 

Орієнтовна кількість учасників — 50 осіб. 

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

23 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки», АС – 2, 

тротуарі вздовж дороги) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.  

Під час рейду торгуючим роз`яснено вимоги діючого законодавства 

щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами та Правил благоустрою території міста.  

За порушення Правил благоустрою території міста спеціалістом 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького складено  

протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. За торгівлю з рук у невстановленому місці представником 

поліції складено протокол за статтею 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Несанкціонована торгівля була призупинена, і торгуючих переведено                    

на територію ринку «Черемушки» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн». 

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


