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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 12 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим, які визволені                     

з полону. 

 Розглянуто заяву щодо надання одноразової допомоги постраждалому 

учаснику АТО та 2 заяви щодо надання одноразової грошової допомоги                           

для встановлення пам’ятника. 

 З них: погоджено надати одноразову грошову допомогу  постраждалому 

учаснику АТО та одному члену сім’ї загиблого учасника ООС для 

встановлення пам’ятника; відмовлено в наданні одноразової грошової 

допомоги одному члену сім’ї загиблого учасника ООС для встановлення 

пам’ятника. 

 

 12 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк, відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. 

 Розглянуто 140 заяв учасників операції Об'єднаних сил щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги. Погоджено надати одноразову 

матеріальну допомогу 140 особам. 

 

 12 листопада директор департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі  та  інвестицій  Міської  ради  міста  Кропивницького Ніна Рахуба 

провела нараду із заступником начальника відділу превенції  Кропивницького 

відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Олегом Петровим, 

начальником управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку,  торгівлі  та  інвестицій Сергієм 

Горбовським, начальником Кропивницького міського управління                                      

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Олександром 

Силенком.    

Розглянуто питання про узгодження спільних дій щодо виконання 

доручення міського голови від 09 листопада 2020 року з активізації 

інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників підприємств 
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роздрібної торгівлі, сфери послуг, ринків та закладів ресторанного 

господарства у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та організації 

роботи під час карантину вихідного дня.  

 

 Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України 

 

12 листопада начальником управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі  та  інвестицій  Сергієм Горбовським спільно з головним спеціалістом                                     

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Тамарою Третяк та 

працівником поліції 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)" на 4-х ринках 

(“Центральний”, “Колгоспний”, “Європейський”, “Овочевий” по вул. Героїв 

України) та підприємствах торгівлі (ТЦ “Полоса”, супермаркет “Велмарт”, 

магазин ТОВ “АТБ-Маркет” по вул. Є.Тельнова). 

 За результатами обстеження встановлено: порушення масочного 

режиму на ринках “Овочевий” та “Європейський” і в ТЦ “Полоса”, 

недотримання соціальної дистанції біля каси в магазині ТОВ “АТБ-Маркет”. 

Керівників попереджено про виявлені порушення на підпорядкованих об'єктах 

та вказано на необхідність дотримання протиепідемічних вимог.  

 Крім того, припинено “стихійну” торгівлю на розі вулиць Євгена 

Тельнова та Бєляєва. Було викликано наряд патрульної поліції у зв»язку                            

з виникненням конфліктної ситуації з порушником. За торгівлю з рук                                     

у невстановленому місці дільничним офіцером поліції складено протокол                        

за статтею 160-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

     

Освіта 
 

12 листопада головний спеціаліст відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти Ірина Сидоренко провела онлайн-нараду                       

з  сестрами медичними закладів освіти міста.   

Розглянуті питання: про організацію харчування дітей під час 

адаптивного карантину, інформування про вміст алергенів; про проведення  

медичних оглядів під час адаптивного карантину; про організацію 

виробничого лабораторного контролю. 
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12 листопада на базі навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад                                         

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» в рамках проєкту «Профмарафон: «Вчитель онлайн» з метою 

опанування інформаційними технологіями та їх ефективним використанням                    

в роботі закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького відбувся                          

майстер-клас представника команди стартапу CamTouch Максима 

Задніпренко з проблеми «Перетворення будь-якого проектору чи монітору                          

на інтерактивну дошку».  А вдосконалити свою цифрову компетентність 

педагоги міста змогли під час вебінару координатора платформи GIOS, 

менеджера з комунікацій Global Innovative Online School Ірини Дасюк,                             

яка представила можливості онлайн-платформи GIOS на уроках математики                                       

під час змішаного та дистанційного навчання. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 

 


