
               ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                                                                                                                                                  рішенням виконкому 
                                                                                                                                                                                                   міської ради  

                                                                                                                                                                                                                        від 25.06.2020 року № 67 
 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо мінімізації впливу негативних наслідків карантину на економічну 

ситуацію в Помічнянській ОТГ у 2020 році 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Відповідальні за 

координацію 

роботи та 

контроль 

І. Заходи щодо стабілізації ситуації у реальному секторі економіки та розвитку інфраструктури 

 
 

руктури 

1. 1 

1. 

Забезпечити вжиття заходів щодо надання та/або 

отримання суб’єктами підприємництва різних видів 

підтримки для відновлення і розширення їх 

діяльності, зокрема: 

Липень  

2020 року 

Протягом  

2020 року 

Виконавчий  комітет міської ради, 

в.о. старости 

Руда М.Л. 

Чорновірова Л.Б. 

1) залучення їх до отримання фінансової підтримки у 

вигляді пільгових кредитів на розвиток бізнесу та 

створення нових робочих місць в рамках реалізації: 

Державної кредитної програми доступні кредити 5-7-

9-% 



 Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Кіровоградської області на 2019- 

2021 роки 

2) надання практичної допомоги суб'єктам 

підприємницької діяльності у сфері сільського 

господарства щодо отримання ними фінансової 

підтримки за рахунок коштів державного бюджету за 

бюджетними програмами, спрямованими на 

розвиток АПК 

   

2. Забезпечити координацію роботи та взаємодію із 

роботодавцями з питань збереження робочих місць із 

використанням механізму надання  роботодавцям 

через центри зайнятості державної допомоги по 

частковому безробіттю роботодавцям через центри 

зайнятості державної допомоги по частковому 

безробіттю. 

Липень-грудень 

2020 року 

Виконавчий  комітет  міської ради Щербатюк А.С. 

3. Провести особисто із керівниками підприємств 

реального сектору економіки наради або зустрічі із 

обговорення реальної ситуації у їх діяльності, 

актуальних проблем, які перешкоджають розвитку, 

очікуваних результатів за 2020 рік тощо. 

За результатами нарад, зустрічей визначити 

першочергові заходи щодо стабілізації ситуації у 

реальному секторі економіки об'єднаної 

територіальної громади, запровадити моніторинг 

стану їх реалізації 

До 20 липня 2020 

року 
Голова об’єднаної територіальної громади Антошик М.М. 

 



II. Заходи щодо посилення фінансової спроможності 

 
 

1. Забезпечити взаємодію із відповідними 

центральними органами виконавчої влади щодо 

отримання у повному обсязі коштів державного 

бюджету за відповідними бюджетними 

програмами, передбаченими Законом України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік", 

відповідно до доручення голови 

облдержадміністрації від 27 лютого 

2020 року №01-26/28/0.1. 

Липень - грудень 

2020 року 

Відділ фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіна Т.В. 

2. Вжити заходів щодо забезпечення реального 

збалансування доходів і видатків місцевих 

бюджетів, зокрема фінансування у повному 

обсязі захищених видатків, заходів, пов'язаних із 

мінімізацією негативних наслідків пандемії 

коронавірусу СОVIT-19, та недопущення 

відволікання бюджетних коштів на не 

першочергові цілі. 

Липень - грудень 

2020 року 

Відділ фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіна Т.В. 

3. Провести актуалізацію заходів на 

2020 рік, які передбачені в обласних цільових 

програмах та відповідних місцевих програм, з 

метою концентрації фінансових ресурсів на 

виконанні невідкладних та першочергових 

завдань у пріоритетних галузях економіки та 

сферах діяльності, спрямовані на підтримку 

підприємництва, створення нових робочих місць 

До 

01 серпня 

2020 року 

Відділ фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіна Т.В. 

 
 

 



 

III. Заходи щодо детінізації відносин у різних галузях і сферах діяльності 
1. Активізувати роботу міської робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення. 

Інформацію про результати вжитих заходів 

висвітлювати у засобах масової інформації. 

Липень - грудень 

2020 року 

Міська робоча група. Щербатюк А.С. 

2. Забезпечити вжиття заходів щодо вдосконалення 

роботи в частині дотримання вимог Закону 

України "Про металобрухт", інших законодавчих і 

нормативно-правових актів України, які 

регулюють відносини у сфері поводження із 

металобрухтом 

Липень - грудень 

2020 року 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

(комунальна сфера). 

Хрущ І.В. 

3. Забезпечити на належному рівні роботу міської 

робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення, для чого: 

1.)оновити, за необхідності, її склад із 

урахуванням кадрових змін із включенням до їх 

складу представників контролюючих органів тощо 

2.)актуалізувати графік роботи робочої групи  на 

липень-грудень 2020 року; 

забезпечити обстеження підприємств, реального 

сектору економіки,  торгівлі,  ринку щодо 

виявлення випадків використання найманої праці 

без оформлення трудових відносин. За 

результатами обстежень вживати відповідні 

заходи. 

3.)Про результати вжитих заходів інформувати 

населення через засоби масової інформації 

Щомісяця 

протягом липня - 

грудня 2020 року 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

(соціальна сфера), 

Щербатюк А.С. 



 

4. Забезпечити координацію роботи  виконавчого 

комітету міської ради  і директора муніципального 

ринку  в частині приведення його діяльності у 

відповідність із вимогами нормативно-правових 

актів України 

Липень - грудень 

2020 року 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

(соціальна сфера), 

Щербатюк А.С. 

5. Забезпечити вжиття заходів щодо припинення місць 

стихійної торгівлі товарами і 

сільськогосподарською продукцією на території 

населених пунктів громади, у тому числі на 

прилеглих до ринку.  

Липень - грудень 

2020 року 

 Добровеличківське відділення поліції  

Новоукраїнського відділу ГНП у 

Кіровоградській області,  

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

(соціальна сфера) 

Щербатюк А.С. 

Чорновірова Л.Б. 

6. Провести повторно обстеження можливих місць 

незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, у 

тому числі під виглядом лотерей, караоке та інших 

видів азартних ігор, у тому числі тих, діяльність 

яких була припинена у 2019 році, зокрема, щодо 

недопущення їх незаконної роботи у 2020 році, 

стану демонтажу зовнішньої реклами гральних 

закладів, виявлення нелегальних трудових відносин 

тощо. За результатами проведеної роботи вжити 

відповідні заходи щодо недопущення незаконної 

роботи гральних закладів про що надати відповідну 

інформацію на узагальнення департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та промисловості 

облдержадміністрації 

Липень - 

грудень 2020 

року 

Добровеличківське відділення поліції  

Новоукраїнського відділу ГНП у 

Кіровоградській області,  

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

(соціальна сфера) 

Щербатюк А.С. 



7. Забезпечити вжиття необхідних заходів, 

спрямованих на детінізацію відносин у сфері обігу 

земель сільськогосподарського призначення, згідно 

із розпорядженням голови облдержадміністрації від 

30 квітня 2020 року №335-р "Про організаційні 

заходи щодо проведення аналізу ефективного 

використання земель сільськогосподарського 

призначення та співвідношення трудовим 

ресурсам" 

Липень - 

листопад 2020 

року 

Земельно–екологічний відділ Тертична О.А. 

Османова Н.Б. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


