
          ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 19 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

19  липня під головуванням заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 2; про доцільність припинення 

соціального супроводу - 4; про встановлення опіки над майном дітей – 1; про 

надання дозволів - 3; про визначення порядку участі у вихованні дитини - 1; про 

позбавлення батьківських прав - 1; про затвердження індивідуальних планів – 4. 

 

19 липня під головуванням заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось друге засідання комісії із 

влаштування індивідуального опалення у багатоквартирних житлових будинках. 

Під час засідання члени комісії погодили надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення 246 заявникам. Також комісія прийняла рішення 

поновити вимогу про надання інформації щодо погашення заборгованості за 

комунальні послуги власником квартири. 

 

19 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко відвідали 

комунальний заклад  „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” з метою  

контролю за підготовкою до нового навчального року та надали відповідні 

рекомендації. 

 

19 липня проведено третій семінар з питань охорони праці для керівників 

виконавчих органів міської ради за участю представника Управління Держпраці в 

Кіровоградській області Олександра Чернявського. Були розглянуті основні 

положення інструкцій з охорони праці, які діють в Кіровоградській міській раді.  

 

19 липня в управлінні соціального захисту населення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради відбулось засідання комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 8 (призначено - 8); житлових субсидій – 20                               

(призначено - 20). 
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19 липня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії, 

надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

Розглянуто 114 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям – 3, пільги – 1, житлової субсидії -  70 (відмовлено - 1), 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 40 (відмовлено - 5).            

   

19 липня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і своєчасності 

виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення заборгованості із 

заробітної плати та інших соціальних виплат при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

На засідання було запрошено 13 керівників підприємств та фізичних осіб-

підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 9 керівників та фізичних 

осіб-підприємців. 

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

 Заборгованість станом на 18 липня  2017 року складає 422,4 тис. грн по 

економічно активних підприємствах.  

           Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації 

заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

                                                          

Діалог влади з народом 

 

19 липня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань: виділення земельної 

ділянки та налагодження водопостачання. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

19 липня в м. Самсун (Туреччина) на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 

представник міста Кропивницького, учень комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту міської 

ради» Олександр Костик завоював золоту медаль у стрільбі з пневматичної 

гвинтівки на дистанції 10 метрів. Тренує спортсмена Олена Ібрагімова. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

19 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  по  

сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та міської дружини  

проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  в селищі 

Гірничому. 

 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції складено                            

1 протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення та 

вручено 5 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, проведена 

роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на тротуарах міста, 

газонах та біля житлових будинків.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

19 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

та працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Євгена Тельнова, Героїв України, Генерала Жадова, Лавандової, Комарова, 

Межового бульвару, Вознесенської, Шевченка, Преображенської, Миколи 

Садовського, Олени Теліги, Пляжної, Добровольського, Варшавської, Юрія 

Краснокутського, Садової, Яновського, Кавказької, Бобринецького шляху та 

провулків Юрія Дарагана, Семенівського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 11 протоколів про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та виписано 10 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                       А.Бондаренко 
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