
 

 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 30 червня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        30 червня о 09.00 відбувся  брифінг міського голови Андрія Райковича. 

На брифінгу йшла мова про важливість поєднання пріоритетів центральної 

влади з пріоритетами територій, та про додержання правил щодо 

карантинних заходів у місті Кропивницькому. 
 

        30 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 загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації на території загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 2 Міської ради міста Кропивницького, розташованої по             

вул.  Новгородська, 41; про внесення змін до протокольного рішення  міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 26 березня 2020 року № 7 тощо. 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і 

організацій щодо вжиття заходів з вирішення розглянутих питань, зокрема: 

управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради спільно з управлінням освіти міської ради опрацювати питання 

проведення будівельно-технічної експертизи стану металевої труби на 

території ЗОШ  № 2 організацією, яка має ліцензію на виконання вказаних 

робіт; управлінню капітального будівництва міської ради спільно з 

управлінням освіти міської ради опрацювати питання проведення робіт по 

демонтажу металевої труби на території ЗОШ № 2 підрядною організацією, 

яка має ліцензію на виконання вказаних робіт; опрацювати питання щодо 

оплати проведення акредитованою організацією будівельно-технічної 

експертизи стану труби та підрядником робіт по її демонтажу за рахунок 

фінансових ресурсів з міського бюджету, які передбачені галузевими 

програмами управління освіти. 

З метою  створення умов для заїзду спеціальної техніки для проведення 

демонтажних робіт на території ЗОШ № 2 організувати проведення 

відповідних підготовчих робіт. Кропивницькому міськрайвідділу УДСНС 

України у Кіровоградській області організувати виділення пожежного 

колінчатого автопідіймача для проведення демонтажних робіт на території  

ЗОШ № 2. 

 На період дії карантинних заходів вирішено відновити з                              

01 липня 2020 року з 09.00 год. до 15.00 год. перевезення пільгових категорій 
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громадян громадським транспортом, зокрема на тролейбусних та автобусних 

маршрутах, які здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі 

руху.  

        Управлінню освіти міської ради дозолено керівникам закладів 

дошкільної освіти, з урахуванням запитів батьківської громади,                             

з 01 липня 2020 року додатково відкрити групи для дітей з дотриманням 

карантинних вимог, визначених Постановою Головного Державного 

санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 25 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації  протиепідемічних заходів у 

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

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Адміністраціям закладів дошкільної освіти доручено попередньо 

встановити готовність закладу до відкриття нових груп, що відобразити у 

відповідних актах; проаналізувати контингент вихованців для відвідування 

садочків в найближчий час; провести роз’яснювальну роботу з батьками 

щодо особливостей роботи дошкільного закладу освіти під час карантину; 

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). 

Прийом дітей для відвідування закладів дошкільної освіти здійснювати 

лише після наданням батьками вихованців довідки про стан здоров’я дитини 

та його епідеміологічне оточення з дозволом відвідування дитячого 

колективу. 

Також управлінню освіти міської ради поставлено завдання тримати на 

постійному контролі дотримання протиепідемічних та санітарних норм при 

роботі закладів дошкільної освіти. 

 

        30 червня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про епідемічну ситуацію в місті; про 

дотримання належного санітарного стану територій, прилеглих до 

спортивних закладів; про хід навчально-тренувального процесу в дитячо-

юнацьких спортивних школах в умовах карантину; про отримання 

придбаного спортивного інвентарю; про підготовку звітів щодо роботи 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл у першому півріччі 2020 року тощо. 

  

        30 червня заступник начальника  управління  молоді  та  спорту міської 

ради Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила               

Дорохіна провели онлайн-нараду з педагогами - організаторами                              

КЗ  «Об’єднання дитячо – юнацьких клубів за місце проживання Міської 

ради міста Кропивницького». Розглянуті  питання:  підведення підсумків 

роботи груп та секцій ДЮКів за 2019-2020 навчальний рік; дотримання 

карантинних заходів; підготовка приміщень до нового навчального року.  
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        30 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (далі – управління), 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, 

Кропивницького міського Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, міської дружини, представника правоохоронних 

органів проведено рейдове відстеження території по вул. Полтавській (біля  

ринку «Полтавський») щодо припинення несанкціонованої торгівлі. 

По факту виявлено порушення. Спеціалістом спеціалізованої інспекції   

складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Порушення правил благоустрою міста).   

 Торгуючим роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо захисту 

прав споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, 

правил благоустрою міста. В ході роботи рейду торгівля призупинена.   

Також начальником управління Сергієм Горбовським разом з  

генеральним директором Комунального некомерційного підприємства 

«Регіональний центр громадського здоров`я Кіровоградської обласної ради» 

Іваном Кас`яненко у присутності директора підрозділу ринок «Центральний» 

підприємства «Кооперативний ринок» Кіровоградської ОСС Петра 

Петрушевського, представників телебачення ТОВ «ТРК TTV» було 

обстежено територію ринку на предмет дотримання санітарно – гігієнічних, 

санітарно – протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV-2 (зі змінами). В ході обстеження були виявлені 

порушення, а саме: відсутній контроль над кількістю відвідувачів ринку, не 

організовані місця для обробки рук спиртовими антисептиками, на деяких 

суб`єктах господарювання відсутні захисні маски, не здійснюється 

вимірювання температури працівників та суб`єктів господарювання, які 

працюють на ринку. Директора підрозділу ринка «Центральний» зобов`язано 

усунути недоліки протягом дня. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 
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