
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 30 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

        30 липня 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.  

Розглянуті питання: про  підготовку  закладів освіти міста 

Кропивницького до початку навчального процесу в умовах карантину;                      

про продовження дії карантину  до  31 серпня 2020 року на території міста 

з метою запобігання поширенню гострої респі раторної  хвороби                        

COVID-19 та посилення контролю за виконанням карантинних заходів; 

про  відновлення роботи санаторного дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 65 «Лукомор’я» в умовах карантину. 

За результатами роботи комісії прийнято відповідні рішення та 

поставлено конкретні завдання керівникам виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ і організацій щодо вжиття заходів з вирішення 

розглянутих питань.     

На території міста продовжено контроль за дотриманням 

протиепідемічних норм, які прописані постановами Головного державного 

санітарного лікаря України; залежно від епідемічної ситуації в місті 

встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Відповідний рівень 

встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається 

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій,  розміщених на офіційному інформаційному порталі 

Кабінету Міністрів України.  

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій про зміну рівня епідемічної небезпеки на території 

регіону або міста, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій буде переглядати рішення про зміну рівня епідемічної 

небезпеки на території міста із "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" 

рівнем епідемічної небезпеки не частіше, ніж один раз на п’ять днів. 

Після встановлення відповідного рівня епідемічної небезпеки на 

території міста застосовуються протиепідемічні заходи, визначені 

положеннями постанови  Кабінету Міністрів України  від  22 липня 2020 року 

№ 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2".    

Суб’єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести 

(у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку 
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роботи о 9-й, 10-й годині чи в більш пізній час. Зокрема, для суб’єктів 

господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної 

діяльності, як оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів; поштова та кур’єрська діяльність; тимчасове розміщення та 

організація харчування; страхова діяльність; освіта; надання соціальної 

допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

Мова також йшла про необхідність опрацювання питання щодо 

можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи 

підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку 

(закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої 

належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг. 

Комісія дозволила: організацію та проведення футбольних матчів на 

території міста у разі відсутності додатково встановлених обмежень, що 

перешкоджають проведенню матчу (під час проведення футбольних матчів 

дотримуватись вимог  постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 22 липня 2020 року № 41 "Про внесення змін до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

футбольних матчів в Україні  серед професіональних футбольних клубів в 

умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респі раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2);  відновлення прийому клієнтів безпосередньо у приміщенні 

Кіровоградського обласного центру зайнятості за умови дотримання  

протиепідемічних заходів щодо функціонування в умовах адаптивного 

карантину; відкриття  закладів освіти міста для проведення заходів,  

пов’язаних з підготовкою до початку навчального процесу; відкриття  

санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" 

для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою до прийняття дітей. 

  Було наголошено на необхідності: дотримуватись рекомендацій 

Головного державного санiтарного лiкаря України при проведенні культурно-

мистецьких заходів, у тому числі фестивалів, концертів, кіносеансів, вистав, 

постійних та тимчасових виставок та експозицій з метою запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення  коронавірусної 

хвороби COVID-19, визначених постановою від 01 липня 2020 року № 38; 

здійснювати організацію роботи спортивних (тренажерних) залів, фітнес-

клубів, спортивних майданчиків для командних (парних) занять (окрім занять 

національних збірних) та в дитячих спортивно-юнацьких школах                                         

з урахуванням постанови Головного державного санiтарного лiкаря України 

від 03 липня 2020 року № 40 "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепiдемiчних заходiв в деяких закладах фізичної 

культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавiрусноi хвороби (COVID-19)".   

Вирішено: посилити контроль за дотриманням у дитячих дошкільних 

закладах міста вимог, встановлених законодавством, щодо здійснення 

протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 
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коронавірусної хвороби COVID-19; забезпечити силами робочої групи                             

з перевірки дотримання заходів щодо запобігання поширенню у місті випадків 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, 

перевірки за виконанням Тимчасових рекомендацій, затверджених 

постановами Головного державного санітарного лікаря України, щодо 

організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів 

діяльності суб’єктами господарювання з фіксуванням порушень та                                            

з подальшою передачею матеріалів до уповноважених органів; активізувати 

роботу щодо недопущення стихійної торгівлі на території міста, зокрема                       

на території автовокзалу № 2; відмовити ТОВ «Зірки України» в наданні                      

на період карантину дозволу на встановлення намету цирку-шапіто «Shekera» 

на території міста Кропивницького, біля ТРЦ «Копілка»; опрацювати питання 

щодо відновлення роботи КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей                              

з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради» та 

особливостей його функціонування в умовах карантину. 

 

 30 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося перше засідання 

конкурсної комісії на здобуття міської художньої премії імені Бориса 

Вінтенка.         

          На участь у конкурсі на здобуття міської художньої премії імені Бориса 

Вінтенка були подані матеріали одного претендента - Шаповалова Сергія 

Гавриловича. 

           Члени комісії, ознайомившись з конкурсними матеріалами 

С.Шаповалова,  визначилися щодо допущення його до участі у конкурсі. Після 

обговорення  одноголосно ухвалили рішення про визнання його переможцем.                                                                     

 

 30 липня під головуванням заступника голови  районної комісії,  

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету              

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 

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 108 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим  сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової субсидії – 

98 (призначено – 94), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним                                 

особам – 6 (призначено – 6),  пільги – 3  (призначено – 3). 

 

 

 

 

 



4 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

30 липня у приміщенні міської ради відбулися установчі збори                                   

з формування Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

У зборах брали участь 38 представників інститутів громадянського 

суспільства. Рішення про їх обрання до складу Громадської ради                               

2020-2022 років було прийнято одноголосно. 

Головою Громадської ради вдруге обрали Леоніда Лузана — 

представника ГО «Правовий напрям». За його кандидатуру свої голоси 

віддали 27 учасників зборів. Заступником голови Громадської ради 2020-2022 

років обрано представника Кіровоградської обласної громадської організації 

«Асоціація бойових мистецтв» Євгена Савранського. Секретарем ради стала 

представниця громадської організації «Кіровоградський Євромайдан» Наталія 

Вельгун, а посаду прес-секретаря довірили члену громадської організації 

«МОЛОДІЖНЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РІДНЕ МІСТО» Яні Вічірко. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 30 липня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ” та 

вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована  торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась.   

 Оскільки на майданчику по вул. Похитонова були припарковані  легкові 

автомобілі, торгівці реалізовували плодоовочеву продукцію поблизу 

майданчика. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89  


