
          ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 27 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

27 липня за участю секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся 

День депутата. 

У заході брали участь: депутати міської ради, представники управлінь 

соціального захисту населення виконкомів Фортечної та Подільської районних 

у місті Кропивницькому рад Костенко О.В. та Римар В.М., начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства Кухаренко В.І., 

заступник начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Пидорич В.О., завідувачі 

багатоповерхових будинків, представники ОСББ, громадськості та засобів 

масової інформації.  

Розглянуто питання: про реформування системи управління житловим 

фондом в м.Кропивницькому; про об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків; про реалізацію Урядових програм тепломодернізації житлових 

будинків ОСББ та ЖБК. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

27 липня міський гoлoва Андрій Райкoвич, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Oлександр Мoсін та начальник 

управління розвитку транспoрту та зв»язку Oлександр Вергун відвідали 

кoмунальне підприємствo «Електрoтранс» з метою перевірки гoтoвності 

підприємства дo прийoму нoвих автoбусів. 

 Підготовлено майданчик для відстою автобусів, будується нoва 

диспетчерська, яку напoвнять сучасним oбладнанням, oблаштoвуються 

кімнати відпoчинку для персoналу. Штат КП «Електрoтранс» збільшився на 

стo працівників. 

Неoбхіднo ще прoвести асфальтування теритoрії, встанoвити нoву 

oгoрoжу, пoбудувати дoдаткoву мийку.  

 

27 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 13, комунальні заклади 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» та «Навчально-

виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 
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центр» з метою  контролю за підготовкою до нового навчального року та 

надали відповідні рекомендації. 

 

27 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 

соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств: КП «Центр-

готель», ПП «Укрпромтехгруп-сервіс», ПП «Камелот-3000»,                                               

ТОВ «Екосистема-2010», ТОВ «АПК «Агрокомплекс», ПП «Люкс-дент-2008». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                    

КП «Центр-готель»; про дотримання державних гарантій щодо мінімального 

розміру заробітної плати на підприємствах Подільського району 

м.Кропивницького; звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 29.06.2017. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію КП «Центр-готель» та 

членам робочої групи здійснити обстеження ПП «Укрпромтехгруп-сервіс», 

ПП «Камелот-3000», ТОВ «Екосистема-2010», ТОВ «АПК «Агрокомплекс»,  

ПП «Люкс-дент-2008». 

 

27 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці. 

 

27 липня відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у м.дКропивницькому ради.  

Розглянуто  17 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення: 

накладено штрафи –  на 13 осіб; оголошено усні зауваження –  4 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя  

До Дня працівників торгівлі 

 

27 липня у приміщенні міської ради відбулась зустріч керівництва 

міської ради з працівниками підприємств торгівлі та ресторанного 

господарства з нагоди святкування Дня працівників торгівлі. В урочистостях 

брали участь: міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій 

Табалов, начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення  Сергій Горбовський. 
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Міський голова привітав присутніх та їх колективи зі святом і вручив 

відзнаки міської ради та виконавчого комітету. Юрію Момоту — підприємцю, 

який багато років трудиться у торговельній сфері міста, було вручено відзнаку 

виконавчого комітету міської ради “За заслуги” І ступеня. Грамоти міської 

ради та виконавчого комітету отримали завідувач фірмовим магазином № 1 

ТДВ «М'ясокомбінат “Ятрань” Світлана Набоченко та лікар комунальної 

гігієни підприємства “Кооперативний ринок” облспоживспілки Берта 

Токарєва. Подяки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету 

оголошено директору будівельно-господарського гіпермаркету “Епіцентр К” 

Євгену Вознюку та заступнику директора готельного комплексу “Європа” 

Валентині Токар. Ще 29 кращих працівників сфери торгівлі отримали грамоти 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення міської ради. 

Вихованці дошкільного навчального закладу “Гномик” привітали 

присутніх віршами та піснями. 

 

27 липня по вул. Великій Перспективній відбувся передсвятковий 

ярмарок за участю підприємств мережевої торгівлі, присвячений Дню 

працівників торгівлі, з продажу  продовольчих та непродовольчих товарів 

місцевого та вітчизняного виробництва, у якому брали  участь   11   суб'єктів 

господарювання міста, а саме: ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань»,                                        

ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат»,  м’ясокомбінат «Черняхівські ковбаси», 

ФОП Решетнікова М.О. (ТМ «Формула смаку»), ТОВ «Універсал плюс»                    

(ТМ «Наша ряба»), ТОВ «Епіцентр–К», ФОП Жеребятнікова С.В.                             

(«ОПТ СИР»), ТОВ «РУШ» (магазини «Єва»), ТОВ «Ласка Кіровоград»,                    

ТОВ «Три Стар», ТОВ «Інтеграл груп» (магазини «Плюс маркет»). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                 А.Бондаренко 
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