
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 23 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 грудня 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 влаштування дітей до дитячого будинку 

сімейного типу – 1; про відрахування дитини з дитячого будинку сімейного 

типу – 1; про взяття  сімей під соціальний супровід – 3; про зняття сімей                       

з соціального супроводу – 2;  про визначення місця проживання дитини – 1;  

про визначення  способу участі у вихованні дитини – 1; про надання                   

дозволів – 4.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

 23 грудня з 10.00 до 12.00 на площі Героїв Майдану первинна 

профспілкова організація незалежної профспілки гірників України “Інгульська 

шахта ДП “Східний гірничозбагачувальний комбінат” (далі – ДП “Схід ГЗК”) 

проводила акцію з вимогою вирішити питання щодо відновлення повноцінної 

роботи ДП “Схід ГЗК” та усіх його структурних підрозділів, а також 

закріплення уповноваженими особами у відповідних документах чіткого                              

та поетапного плану щодо забезпечення стабільної роботи ДП “Схід ГЗК”                       

та гарантування забезпечення працівників даного підприємства робочими 

місцями та гідною заробітною платою”. 

В руках учасники акції тримали плакати з написами “Зарплату 

шахтарям”, “Не дамо зруйнувати уранову галузь”, “Ми маємо право на 

працю!”, “Знищення уранової галузі — це знищення безпеки України!”. 

 З учасниками акції зустрівся голова Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Андрій Назаренко. Делеговані представники виступили на сесії 

Кіровоградської обласної ради. Їх звернення до органів центральної влади було 

підтримано депутатами обласної ради. 

Орієнтовна кількість учасників — до 100 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 23 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом                         

з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,   

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: 

Преображенської, Вокзальної, Полтавської, В’ячеслава Чорновола, Віктора 
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Чміленка, Дворцової та Генерала Родимцева. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено один протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 8 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 

 

23 грудня  відбулася спільна онлайн-нарада управління освіти, 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області                     

з керівниками закладів загальної середньої освіти міста з питання 

ознайомлення та обговорення нового Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти.  

Заступник начальника управління – начальник відділу санітарно-

епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Галина 

Сабадаш та головний спеціаліст відділу державного нагляду  за дотриманням 

санітарного законодавства Кропивницького міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Тамара Третяк  

проінформували про зміни, що містить документ, і закцентували увагу                                     

на першочергових заходах, які потрібно забезпечити в закладах освіти.  

Головний спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Ірина Сидоренко обговорила з керівниками закладів 

питання організації харчування учнів з особливими дієтичними потребами,                   

у тому числі несприйняття глютену та лактози. А також ознайомила з новими 

вимогами до складання меню, асортименту буфетної продукції, вимогами                    

до санітарного та спеціального одягу.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 35 83 89 
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	Освіта

