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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях    
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

31  серпня  міський  голова  Андрій  Райкович  провів  апаратну  нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.

Андрій  Райкович  зосередив  увагу  присутніх  на  питаннях:  початку
нового  навчального  року;  організації  забезпечення  підвезення  учнів
громадським транспортом  до  навчальних  закладів;  забезпечення
комунального  та  громадського  порядку  на  території  та  біля  навчальних
закладів; завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію Центру
надання  адміністративних  послуг  у  форматі  “Прозорий  офіс”;  проведення
масових заходів з дотриманням карантинних вимог, у тому числі Дня міста;
посилення контролю за  дотриманням протиепідемічних заходів  у  закладах
громадського харчування, торговельної мережі та недопущення “стихійної”
торгівлі;  підвезення  комунальним  транспортом  та  міськими  автобусними
маршрутами  у  режимі  маршрутного  таксі на  робочі  місця  працівників
критичної сфери; підготовки до засідання сесії міської ради та інших.

Розглянуто питання про виконані роботи КП “Житлово-експлуатаційна
організація № 1” протягом 2020 року.

31  серпня  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 продовження дії  карантину з 01 вересня до
31  жовтня  2020  року  на  території  міста  з  метою запобігання  поширенню
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19  та  забезпечення  контролю  за
виконанням  протиепідемічних  заходів  на  території  міста,  визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.

За  результатами  роботи  комісії  прийнято  відповідні  рішення  та
поставлено конкретні завдання керівникам виконавчих органів, підприємств,
установ і організацій щодо вжиття заходів з вирішення розглянутих питань.

З  урахуванням  епідемічної  ситуації,  комісія  доручила  керівникам
виконавчих  органів,  відповідно  до  делегованих  та  власних  повноважень,
забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на території
міста  протиепідемічних  заходів  для  відповідного  рівня,  передбачених
постановами Кабінету Міністрів України.

На період дії карантину на території міста  забороняється: перебування
в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих
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засобів  індивідуального захисту,  зокрема респіраторів  або  захисних масок,
що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування
на  вулицях  без  документів,  що  посвідчують  особу,  підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік
бездомної особи, без довідки про звернення за захистом в Україні; самовільно
залишати місця самоізоляції, обсервації.

На  період  дії  «зеленого  рівня»  карантину  на  території  міста  також
забороняється: проведення масових культурних, спортивних, розважальних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше однієї
особи  на 5 кв. метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на
відкритому  повітрі,  а  також  діяльність  кінотеатрів  та  закладів  культури  з
наповненістю  кінозалів  або  залів  понад  50  відсотків  місць  у  кожному
окремому  кінозалі  або  залі.  Організатор  заходу  є  відповідальним  за
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі
проведення заходу із розміщенням учасників стоячи; проведення концертів,
крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність
протягом останнього  року  є  основним видом  діяльності,  дискотек,  робота
розважальних  закладів,  нічних  клубів,  діяльність  закладів  громадського
харчування  із  організацією  дозвілля:  ресторанів,  кафе,  барів,  закусочних,
їдалень,  кафетеріїв,  буфетів  тощо;  здійснення  регулярних  та  нерегулярних
перевезень  пасажирів  автомобільним  транспортом,  зокрема  перевезень
пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в
електричному транспорті,  у  міському сполученні,  в  кількості  більшій,  ніж
кількість  місць  для  сидіння,  що  передбачена  технічною  характеристикою
транспортного  засобу,  визначена  в  реєстраційних  документах  на  цей
транспортний засіб.

Перевізник  несе  відповідальність  за  забезпечення  водіїв  засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та
здійснює  контроль  за  використанням  засобів  індивідуального  захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у
тому числі виготовлених самостійно.

Продовжено  контроль  за  виконанням  протиепідемічних  заходів:
носінням  захисних  масок,  дотриманням  соціальної  дистанції,  здійсненням
дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі, ринках,
у  громадському  транспорті,  закладах  освіти,  під  час  проведення  масових
заходів та дотримання умов самоізоляції.

Посилюється  робота  постійнодіючих  мобільних  груп  із  залученням
працівників  Кропивницького  міського  управління  Головного  управління
Держпродспоживслужби України в області,  Кропивницького ВП Головного
управління Національної поліції  в області,  Управління патрульної поліції  в
області  з  метою  забезпечення  суб’єктами  господарювання  встановлених
протиепідемічних норм.

Під  час  проведення  перевірок  приділятиметься  особлива  увага
дотриманню  суб'єктами  господарювання  та  населенням  носіння  захисних
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масок,  соціальної  дистанції,  наявності  засобів  дезінфекції  та  здійснення
визначених  заходів  дезінфекції  в  закладах  громадського  харчування,  на
об’єктах  торгівлі,  ринках,  розважальних  закладах,  у  громадському
транспорті. При виявленні порушень протиепідемічних заходів на території
міста інформація керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
надходитиме негайно.

Особлива  увага  членів  комісії  була  приділена  забезпеченню
організованого  початку  2020/2021  навчального  року  відповідно  до
особливостей  епідеміологічної  ситуації  на  території  міста.  Сніданки  для
школярів  будуть  організовані  безпосередньо  в  класних  аудиторіях,  щоб
уникнути зайвого перетинання маршрутів руху учнів,  а схеми пересування
школярів до класних кімнат до і після  закінчення уроків позначені стрілками
у коридорах.

Управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку  міської  ради   доручено
організувати додаткові рейси на автобусному маршруті № 274 “сел. Нове –
площа Богдана Хмельницького”  за рахунок залучення резервного автобуса
КП  “Електротранс”  для  забезпечення  додаткових  потреб  мешканців
сел.  Нового  у  пасажирських  перевезеннях  у  зв’язку  з  початком   нового
навчального року.

Вирішено відновити пільговий проїзд в обсязі, передбаченому чинним
законодавством,  пільговим  категоріям  населення,  які  мають  право
безкоштовного  проїзду  в  громадському  транспорті  міста  Кропивницького,
а  саме:  діти  з  інвалідністю;  діти  з  багатодітних  сімей;  діти-сироти  і  діти,
позбавлені  батьківського  піклування,  що  виховуються  або  навчаються  у
навчально-виховних та навчальних закладах;  діти з  інвалідністю внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

31  серпня в  рамках  реалізації  проєкту  “Муніципальний  патруль”  у
складі  спеціаліста  управління  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення  департаменту  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій та працівника поліції   проведено рейд -  відстеження по вулиці
Полтавській (біля ринку “Полтавський”) щодо припинення несанкціонованої
торгівлі.

Під час проведення рейдового відстеження торгівля по вул. Полтавській
не здійснювалась. Торгівці реалізовували сільськогосподарську продукцію на
території ПП “Кіровоград-Буд-Дизайн”.

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   Альвіна БОНДАРЕНКО

Олена Петренко  35 83 89
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