ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 25 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
25 липня 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 переведення садових
(дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі
будинки та регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича, та за
участю начальника Управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області
Кукуленка О.В., заступника начальника Управління патрульної поліції у
Кіровоградській області Журавель М.Г., старшого інспектора відділу безпеки
дорожнього руху Управління патрульної поліції у Кіровоградській області
Онищенка Я.П. проведено робочу нараду з керівниками автотранспортних
підприємств, що обслуговують міські маршрути загального користування.
За результатами проведеної наради керівникам підприємств
рекомендовано посилити контроль за технічним станом автобусів,
виконанням договірних умов з перевезення пасажирів та проведення
позачергових інструктажів з водійським складом щодо беззаперечного
дотримання Правил дорожнього руху України.
25 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань
почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія
прийняла рішення рекомендувати для нагородження відзнакою міської ради
та виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” I ступеня Білоуса
Олександра
Миколайовича,
декана
факультету
іноземних
мов
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира Винниченка, Заслуженого працівника освіти України,
кандидата філологічних наук, професора та відзнакою міської ради та
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виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” ІI ступеня Кузніцову
Олену Анатоліївну, тренера-викладача з плавання комунального закладу
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської
ради”, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України та Ківу
Тетяну Вікторівну, фізичну особу-підприємця з нагоди Дня міста. Почесною
грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького
рекомендовано нагородити Набоченко Світлану Леонідівну, завідувача
фірмовим магазином № 1 товариства з додатковою відповідальністю
„М’ясокомбінат „Ятрань” з нагоди Дня працівників торгівлі та Вінницького
Василя Михайловича, генерального директора приватного підприємства „ВТ
Кіровоград - Трансгазбуд”, Заслуженого будівельника України з нагоди Дня
будівельника.
25 липня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про
доцільність взяття сім'ї під соціальний супровід – 1; про доцільність
повернення дітей на виховання в сім'ю – 1; про влаштування дітей до
патронатної сім'ї – 1; про надання дозволів – 4.
25 липня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницького рад Артема Постолатія відбулося 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: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 8 (призначено - 8); житлових субсидій –
205 (призначено - 121), державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено — 1).
25 липня під головуванням голови адміністративної комісії Андрія
Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. Розглянуто
12 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. Кіровограда.
На 7 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито.
25 липня співробітниками управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького спільно
з представниками Кропивницького міськрайонного відділу УДСНС України

3

в Кіровоградській області проведено роботу серед населення міста, щодо
дотримання правил поводження людей на водних об'єктах.
Під час рейду проведено роз’яснювальну роботу щодо недоцільності
відпочинку біля води в непристосованих для цього місцях, дотримання
правил поведінки під час відпочинку на воді, надання першої медичної
допомоги потерпілим та тим, хто потопає, а також загальних заходів безпеки.
25 липня 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
виконавчому
комітеті
Фортечної
районної
у м. Кропивницькому ради. На засідання було запрошено 14 керівників
підприємств та фізичних осіб-підприємців Фортечного району. З'явилися на
засідання 11 керівників та фізичних осіб-підприємців. 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 24 липня 2018 року складає 281,9 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 22 серпня.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
25 липня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі
по вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”).
В результаті проведення рейду спеціалістом спецінспекції складено
6 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, працівниками поліції складено 1 протокол за
статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
вилучено ваги. Несанкціоновану торгівлю, яку здійснювали більше
100 громадян, ліквідувати не вдалося. З громадянами, які здійснювали
торгівлю у невстановлених місцях, проведена роз’яснювальна робота
стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі продуктами харчування на
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тротуарах, газонах, біля житлових будинків та запропоновано здійснювати
торгівлю на ринках міста.
Житлово-комунальна сфера
25 липня 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: Преображенської, Полтавської, Євгена Тельнова,
Урожайної, Менделеєва, Барболіна, Суворова, Гранітної, Тихої, Ушакова,
Сухумської, Шевченка, Івана Олінського, Бєляєва та Сергія Гришина.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 13 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А. Бондаренко
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