ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 20 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
20 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської
ради, представники засобів масової інформації та громадськості. Розглянуті
питання: про внесення змін до містобудівної документації «План зонування
території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456; про регулювання земельних
відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 червня під головуванням співголови робочої групи - заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра
Мосіна проведено засідання робочої групи з вивчення питання щодо
комплексної реконструкції набережної річки Інгул на відрізку від
вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому. Члени робочої
групи підтримали технічне завдання на реконструкцію та вирішили
рекомендувати управлінню капітального будівництва Міської ради міста
Кропивницького
розробити
завдання
на
проектування
об’єкта
містобудування щодо реконструкції набережної річки Інгул на відрізку від
вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому.
20 червня в приміщенні управління соціального захисту населення
виконкому Фортечної районної у м. Кропивницькому ради відбулося
засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, 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
630 справ.
20 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих
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закладів оздоровлення за рахунок міського бюджету. За результатами
засідання на оздоровлення до ТОВ “КО “Перлина Чорномор'я” направляється
група дітей в кількості 20-ти осіб, в інклюзивний літній табір «Квіткасемицвітка» 23 дитини та до ДОЦ «Лісова пісня» 8 дітей з КЗ
«Дитячий будинок «Наш дім».
20 червня відбулося спільне засідання районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення при виконкомі Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. На
засідання було запрошено 15 керівників підприємств та фізичних осібпідприємців Фортечного району міста. З`явилися на засідання 15 осіб.
Розглянуто питання щодо легалізації зайнятості населення і детінізації
заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість економічно активних підприємств станом на 19 червня
2018 року складає 1126,5 тис. грн. Керівникам підприємств та фізичним
особам-підприємцям надано рекомендації щодо дотримання мінімальних
гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати і дотримання
законодавства про оплату праці. Наступне засідання районної робочої групи
з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості
населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних
виплат відбудеться 25 липня.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 червня в приміщені бібліотеки-філії № 11 МЦБС юні актори театру
книги «Буратіно» показали лялькову виставу «Цілюща травичка», в основу
якої покладена екологічна казка. Бібліотекарі підготували для дітей
вікторину „Зелена аптека”.

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
20 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, представника поліції, міської дружини
міста Кропивницького проведено рейдове відстеження території вздовж
вулиці Преображенської до площі Богдана Хмельницького з питання
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
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товарами. Складено 1 протокол про адміністративні правопорушення за
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення
Правил благоустрою міста - продаж молочної продукції).Торгуючим
роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо захисту прав споживачів,
роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та
запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста.
20 червня спеціалістами управління торгівлі та побутового
обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій, управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища та спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького обстежено 10 відкритих літніх майданчиків з
питання дотримання погоджених проектів. До спеціалізованої інспекції
запрошено 1 суб`єкта господарювання з питання дотримання Правил
благоустрою міста.
Охорона здоров”я
20 червня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися
консультації з громадськістю (цільова аудиторія – працівники закладів
торгівлі) з питань впровадження медичної реформи в місті Кропивницькому
на тему: «Медична реформа стартувала. Що необхідно знати пацієнту».
Житлово-комунальна сфера
20 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Віктора Чміленка, Тараса Карпи, Великої
Перспективної, В’ячеслава Чорновола, Архітектора Паученка, Михайлівської,
Арсенія Тарковського, Пацаєва, Юрія Коваленка, Космонавта Попова,
Братиславської, Варшавської, Ярославської, Короленка, Некрасова,
Родникової, Виставочної, Олега Паршутіна, Сергія Сєнчева, Української,
Соборної, Новгородської, Олеся Гончара, Далекосхідної, Студентського
бульвару, проспектів Промислового та Інженерів.Під час рейду за виявлені
порушення Правил благоустрою міста складено 8 протоколів про
адміністративні правопорушення, передбачених ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення
недоліків санітарного стану.
Керуючий справами виконавчого комітету
з діяльності виконавчих органів ради
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