
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 11 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                            

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
11 листопада   під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося  засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про взяття під соціальний супровід сімей та 

припинення соціального супроводу сімей – 7; про визначення порядку участі 

у вихованні дитини та спілкуванні з нею – 1; про надання дозволів – 8;                         

про затвердження індивідуальних планів – 10; про розгляд заяви гр. Ц. – 1;                                           

про доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про встановлення опіки 

над малолітньою дитиною –  1; про встановлення опіки над майном 

малолітньої дитини – 1; про реєстрацію народження  дитини в органах                  

РАЦСу – 1; про  доцільність усиновлення – 1; про погодження заяви                                 

до управління соціального захисту населення Фортечної районної                                        

у м. Кропивницькому    ради – 1; про погодження відрахування 

неповнолітньої дитини з навчального закладу – 1; про затвердження 

індивідуальних планів дітей, які перебувають  у складних життєвих 

обставинах – 1; про розгляд заяви гр. Ю. щодо надання висновку про 

доцільність поповнення її прийомної                 сім»ї – 1. 

 

11 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної                         у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії  з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

  Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій – 44 

(призначено – 19), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 2 

(призначено – 2) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України 

 

11 листопада директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького Ніна Рахуба                                

та начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

Сергій Горбовський провели повторне обстеження ринку “Центральний”                        

щодо дотримання вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 
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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)".   
В  результаті  проведеного  обстеження  виявлено  порушення 

масочного режиму,  про що  усно попереджено керівника ринку.  

 

11 листопада спеціалісти управління розвитку транспорту та зв'язку 

Міської ради міста Кропивницького спільно з представниками 

Укртрансбезпеки в Кіровоградській області здійснили рейдову перевірку 

пасажирських транспортних засобів щодо належного дотримання 

відповідних санітарних норм та виконання протиепідемічних заходів. 

Рейдова бригада перевірила дотримання правил перевезення пасажирів, 

забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, санітарної обробки 

салону транспортного засобу. 

Були перевірені на кінцевих зупинках маршрутні транспортні засоби 

підприємств: ПП “Укравтоінвест”, КТ “Автолегіон-Варванської Ю.В.”, КП 

“Електротранс”. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що транспорт 

підприємств-перевізників забезпечений дезінфікуючими засобами, санітарна 

обробка салону проводиться після кожного виконання рейсу. Перед виїздом 

на маршрут кожному водієві вимірюють температуру тіла. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 11 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд                    

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Пашутінської, Соборної, Глинки, 

Комарова, Вокзальної, Космонавта Попова, Юрія Коваленка, Героїв України, 

Полтавської, Панаса Михалевича, Ярославської, проспекту Перемоги та 

провулку Перемоги. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 9 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

11 листопада на базі комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького відбулась онлайн-консультація для вчителів початкових 

класів, які працюють у перших класах з проблеми „Особливості організації 

дистанційного навчання з учнями перших класів”. 

Під час заходу опрацювали питання: про особливості підвищення 

кваліфікації педагогів у 2021 році та алгоритм вибору освітніх програм; про 

особливості організації дистанційної роботи з учнями та батьками перших 

класів; про те, як зробити навчання легким та цікавим: Wizer.Me – сервіс для 

створення інтерактивних вправ. 

Спікерами заходу виступили: Оксана Крамаренко – заступник 

директора комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького, Людмила 

Сімокоп – консультант комунальної установи «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького; 

Тетяна Вдовиченко – вчитель початкових класів комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт”. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


