
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 17 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 листопада під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Андрія Паливоди відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 13 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                    

по 3 протоколах на загальну суму 2720 грн. Закрито провадження                                      

по 8  протоколах. 

         Прийнято рішення про перенесення розгляду 2 протоколів на наступне 

засідання адміністративної комісії. 
 
 17 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

конкурсної комісії з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького. 

 Розглянуто документи 6 міських громадських об’єднань соціальної 

спрямованості. Усі вони допущені до наступного етапу конкурсу. 

17 листопада під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 5 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття гр. К. на квартирний облік; про зняття 

громадян з обліку; про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від  02 листопада 2020 року № 581 “Про надання ордера на жиле 

приміщення”; про затвердження рішення про надання службових квартир;                    

про виключення квартир із числа службових.  
 Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань.   
 

17 листопада відбувся брифінг начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  Сергія Коваленка. 

Мова йшла про  підготовку до реалізації проєкту приведення у безпечний 

стан майданчика захоронення відходів дезактивації “Веселівське родовище”, 

запровадження в місті карантину вихідного дня та ліквідацію наслідків 

стихійного лиха.  

 

 17 листопада відбулося позачергове пленарне засідання тридцять 

шостої сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання.  
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  Прийняті наступні рішення: про звіт про виконання районного у місті 

бюджету за 9 місяців 2020 року; про внесення змін до рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня                                                  

2019 року «Про районний у місті бюджет на 2020 рік»; про внесення змін                     

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2019 року № 171 «Про затвердження Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2020 рік»; про внесення змін до рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня                   

2019 року № 177 «Про затвердження списку присяжних Ленінського 

районного суду м. Кіровограда»; про зняття з контролю рішень районної                      

у місті ради. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України 

 

17 листопада проведено перевірку 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 ринках  

“Колгоспний”, “Європейський” та торговельного майданчика біля ринку 

“Колгоспний”                   ФОП Хрикіна В.І.   

За результатами проведеного обстеження встановлено порушення 

маскового режиму відвідувачами на ринку “Європейський”. На ринку 

“Колгоспний” зафіксовано   порушення маскового режиму відвідувачами та 

відсутність інформаційного стенду, про що попереджено керівника ринку.  

Власника торговельного майданчика ФОП Хрикіна В.І. повторно 

попереджено щодо неналежного контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів, а саме: відсутність антисептика та інформаційного 

стенду. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 
 17 листопада об 11.00 на площі Героїв Майдану відбулася акція 

підприємців ринку “Колгоспний” з вимогою дозволити підприємцям ринку 

працювати у вихідні дні. 

З учасниками акції зустрівся голова Кіровоградської обласної 

державної адміністрації Андрій Назаренко. 
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В руках учасники заходу тримали плакати з написами: “Ринок – не 

місце розповсюдження коронавірусу”, “Нема роботи – нема податків”, “Ні 

карантину вихідного дня”, “Маю право працювати” та інші. 

 Орієнтовна кількість учасників — 15 осіб. 

 
Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

17 листопада начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про аналіз кадрового забезпечення закладів освіти;  

про підсумки здачі статистичної звітності з кадрових питань; про 

формування бази даних на випускників та аналіз проведеної роботи; про стан 

захворюваності на COVID-19 в закладах освіти міста. 
 

 

 

Начальник організаційного відділу       Олена РАЗУМЕНКО 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірина Штадченко  35 83 89 


