
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 28 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        28 вересня в приміщенні Кіровоградської міської ради під головуванням 

голови комісії, керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади спеціаліста І категорії відділу організації пасажирських 

перевезень та дорожнього руху  управління розвитку транспорту та зв'язку.  

У конкурсному відборі взяли участь 3 претендента. 

        Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

на посаду спеціаліста І категорії відділу організації пасажирських перевезень 

та дорожнього руху управління розвитку транспорту та зв'язку Пугача 

Валерія Валерійовича. 

 

        28 вересня у приміщенні Кіровоградської міської ради за участі 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко 

відбулося навчання посадовців міської ради на тему: «Захист трудових прав 

працівників органів місцевого самоврядування».  Провів навчання голова 

Федерації профспілок Кіровоградської області Баланенко М.О. 

 

        28 вересня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури Вадима Мездріна відбулось засідання комісії з координації 

заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                

м. Кропивницького шляхом електронного опитування членів комісії. 

 

        28 вересня  у приміщенні Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради під головуванням заступника голови районної у місті ради Андрія 

Постолатія  відбулося засідання робочої групи з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат.   

На засідання були запрошені керівники підприємств:  ПП «Експортім»;  

ПП «Урса-Транс»;  ТОВ «ПВІ «Агропрект»;  ТОВ «Еліт»;  ТОВ Екомережа». 

Розглянуто питання: «Про розгляд стану погашення заборгованості зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у ПП «Експортім», «Про дотримання державних гарантій щодо 

мінімального розміру заробітної плати на підприємствах Подільського 

району м.Кропивницького», «Про звіт про виконання рішення попереднього 

засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 30.08.2017».   

Вирішили: взяти до відома інформацію ТОВ «Екомережа»; здійснити 

обстеження ТОВ «Еліт», ПП «Урса-Транс», ТОВ «ПВІ «Агропроект»; 

тримати на контролі відповідні питання щодо ПП «Експортім». 
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        28 вересня у приміщенні Подільської районної в місті ради під 

головуванням заступника голови Подільської районної у місті   ради Андрія 

Постолатія відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення. 

 Розглянуто питання: «Про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району 

м.Кропивницького»; «Про звіт про виконання рішення попереднього 

засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення, яке відбулося 27.07.2017». 

Прийнято рішення членам робочої групи здійснити обстеження  

ФОП Казнадій Л.В. та ФОП Шарпінський А.А. 
 

28 вересня під головуванням голови комісії Закаблуковського В.О.  

відбулося засідання адміністративної комісії при  виконавчому комітеті 

Фортечної районної у місті ради ради. Розглянуто 16 адміністративних справ, 

по яких винесено такі рішення: накладено штрафи –  на 12 осіб; оголошено 

усні зауваження – 4 особам. 

 

 

 Питання соціально-економічного стану 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

28 вересня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області відбулось чергове 

засідання Літературного салону «Райський сад Арсенія Тарковського», 

присвячене 110-річчюю від дня народження поета-земляка. У заході взяли 

участь учні ЗОШ № 2 та 12, НВО № 6, 18, 31, гімназій № 9 та ім. Тараса 

Шевченка, НВК № 26 та «Кіровоградського колегіуму». Гостями заходу були 

голова спілки письменників В.Бондар, відомі в місті журналісти та 

краєзнавці Р.Любарський, Г.Рибченков, С.Орел. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                А.Бондаренко  
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