
                                 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                      за 30 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

30 серпня   під  головуванням   заступника   міського   голови  з  

питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про доцільність 

позбавлення батьківських прав - 1; про реєстрацію кандидатів в                         

усиновлювачі -1; про взяття сім’ї під соціальний супровід -1; про розгляд листа 

КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» -1. 

 

30 серпня міcький гoлoва Aндрій Рaйкoвич ознaйoмив генерaльного 
директoра підприємcтвa-інвеcтoрa «Фрезеніуc Укрaїнa» Вoлoдимира 
Пoдвoрного з хoдoм реaлізaції вaжливoгo медикo-coціaльнoгo прoекту -  
створенням гемодіалізнoгo центру в КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої 

Анни», який планується відкрити до Дня міста. 
 

30 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

м. 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:  ТОВ «Аптека 

нова»,  ТОВ «Екселент-М»,  ПФ «Булат-хелс і КО», ТОВ «Ареал-проект»,       

ТОВ «Мед-опт». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у                     

ПФ «Булат-хелс і КО», 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 27.07.2017. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію ТОВ «Аптека нова», 

здійснити обстеження ТОВ «Екселент-М», ТОВ «Ареал-проект», тримати на 

контролі ПФ «Булат-хелс і Ко», ТОВ «Мед-опт». 

 

30 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання було запрошено 2-х фізичних осіб-підприємців, 

інформацію яких взято до відома. 
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Події суспільно-політичного життя 

До Дня знань 

 

30 серпня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбувся День 

першокласника для дітей з багатодітних сімей та із сімей загиблих учасників 

АТО з нагоди Дня знань за участю міського голови Андрія Райковича,  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Наталії Дзюби, начальника відділу сім’ї та молоді Людмили Дорохіної, 

начальника відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк та голови ради 

багатодітних сімей та дітей-сиріт Віктора Дорошенка. Дітей привітали з 

початком першого у їх житті навчального року та вручили портфелі зі 

шкільним приладдям й солодощі.  
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  30 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Хабаровської, Кримської, Генерала Кульчицького, Тараса Карпи, 

В’ячеслава Чорновола, Олени Журливої, Севастопольської, Володимирської, 

Короленка,  Віктора Чміленка. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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