
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 19 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

19 листопада під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету районної у місті ради.  

Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу Центру соціальних 

виплат та компенсацій управління соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради; про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб; про надання дозволу *** на зняття з реєстрації з місця 

проживання підопічної  ***; про призначення *** помічником фізичної                                 

особи ***; про виплату матеріального заохочення головам органів 

самоорганізації населення за листопад 2020 року; про виплату матеріального 

заохочення головам органів самоорганізації населення за грудень 2020 року. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України 

 

19 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 заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди 

та начальника управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Сергія 

Горбовського на ринках “Центральний”, “Колгоспний”, “Європейський”,  

магазину “Shelfi”, аптеки ТОВ “Аптека оптових цін” та  ТЦ “Depot”. 

За результатами обстеження встановлено, що в магазині “Shelfi”                                  

не здійснюється контроль за кількістю відвідувачів та соціальною дистанцією, 

відсутні антисептики на вході та інформаційний стенд для покупців,  продавці 

неправильно носять маски. Керівника магазину попереджено про виявлені 

порушення та вказано на необхідність термінового їх усунення  і обов'язкового 

дотримання протиепідемічних вимог у подальшому.   
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На ринках “Центральний” та “Колгоспний”, в аптеці ТОВ “Аптека 

оптових цін” та ТЦ  “Depo”  порушень не виявлено. 

На ринку “Європейський” проведено зібрання із суб'єктами 

господарювання в присутності адміністрації ринку та надані роз'яснення щодо 

обмежень (карантин вихідного дня), передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2020 року № 1100. 

Спільно з працівником поліції обстежено магазин “ТОВ “АТБ-Маркет” 

по вул. Вокзальній, 35 та попереджено керівника щодо необхідності 

здійснення контролю за соціальною дистанцією в магазині.  

  

Питання соціально-економічного стану 

Екологія 

 

19 листопада у приміщенні міської ради відбулася перша міжнародна 

онлайн-нарада з обговорення деталей спільної програми дій “Оцінка ризиків                  

і розробка проєкту реабілітації для успадкованого майданчика зберігання 

радіоактивних відходів “Веселівське” у Кіровоградській області”. 

Від міської ради в обговоренні актуальної для громади проблеми брали 

участь: секретар міської ради Андрій Табалов, т.в.о заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Колодяжний                             

та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Сергій Коваленко.  

Партнерами міста виступили провідні спеціалісти  Швеції і Норвегії, 

фахівці Державного агентства України з управління зоною відчуження, 

Державної інспекції ядерного регулювання України та ДСП “Радон”. 

Андрій Табалов ознайомив учасників онлайн-наради з історією 

проблемної ситуації.  

Варіант, як бути з родовищем, запропонував представник AFRY Group 

(Швеція) Родольфо Авіла. Програма розрахована на два роки реалізації. 

Протягом першого - збиратимуть інформацію, оцінюватимуть ризики, 

розроблятимуть програму моніторингу, виконають попередній аналіз 

варіантів реабілітації. Другий рік роботи займе вибір оптимального варіанту 

реабілітації і розробка технічного рішення. 

На реалізацію потрібного громаді проєкту міська влада Кропивницького 

дала згоду. Результатом домовленостей під час наради стане підписання угоди 

про співпрацю, після цього реалізація проєкту стартує. За його виконання 

візьмуться вже в перші місяці 2021 року. Розпочнуть зі збору та обробки 

необхідної інформації. 
 

Освіта 
 

19 листопада для молодих педагогів закладів дошкільної освіти 

відбулася онлайн-консультація «Освітній процес в режимі дня дошкільника». 

До заходу долучились 32 педагоги. 
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Наталя Бабіч, консультант комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького, вказала на основні напрямки змісту та особливості                                               

в діяльності вихователя під час перебування дитини в закладі дошкільної 

освіти. 

В рамках практичного блоку педагоги закріпили й поглибили знання про 

види освітньої діяльності, методи та форми взаємодії з вихованцями. 

Учасники заходу проявили креатив, дали волю професійній ініціативі                        

та фаховим знанням під час продуктивного педагогічного меседжу «Ситуація 

– знайди вихід». 

 

 

Начальник організаційного відділу       Олена РАЗУМЕНКО 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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