
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 10 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10 листопада відбувся брифінг т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Тетяни Савченко та директора                           

КП "Теплоенергетик" Олександра Чельника. Мова йшла про початок 

опалювального сезону у місті Кропивницькому. 

Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України 

 

10 листопада проведено рейд з перевірки дотримання вимог  постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 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" (зі змінами) та постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 року № 34 

"Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку               

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" за участі начальника 

управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту                  

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького Сергія Горбовського, начальника Кропивницького міського 

управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

Олександра Силенка, працівників поліції та представників засобів масової 

інформації на ринках "Центральний", "Колгоспний", “Черемушки", 

"Привокзальний" та торговельному майданчику біля ринку "Колгоспний" 

ФОП Хрикіна В.І.   

За результатами рейду працівником поліції складено протокол                                

за статтею 44 Кодексу України про адміністративні порушення  "Порушення 

правил щодо карантину людей" на керівника ринку "Центральний" 

(неодноразове попередження за відсутність захисної маски  у продавця свіжої 

риби та недотримання соціальної дистанції). 

  Власника торговельного майданчика ФОП Хрикіна В.І. попереджено 

щодо неналежного контролю за дотриманням протиепідемічних заходів,                       

а саме: відсутність антисептика, неправильне носіння захисних масок, 

відсутність розмітки та недотримання соціальної дистанції на підпорядкованій 

території. 
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

10 листопада начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

оперативну онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про посилення дотримання протиепідемічних 

заходів в закладах освіти міста; про організацію харчування в закладах освіти; 

про дотримання температурного режиму в закладах освіти. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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