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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 21 серпня під головуванням   заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 5 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік;   про 

виключення квартири із числа службових; про надання ордера на жиле 

приміщення у гуртожитку; про розподіл квартири; про затвердження рішення 

про надання квартири. 
 Комісія також розглянула 7 звернень громадян з житлових питань щодо 

внесення змін до їх квартирних справ. 

 

  21 серпня під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 19 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 6 протоколах на 

загальну суму 5 270 грн. Закрито провадження по 11 протоколах. Розгляд                          

матеріалів по одному протоколу перенесено на наступне засідання.  
 

21 серпня 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, установ та 

організацій Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Управляюча 

компанія «Мой дом» Кропивницький», КЗ «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», ДУ «Кропивницька 

установа виконання покарань № 14»; КП «ЖЕК № 9 Міської ради міста 

Кропивницького». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про 

дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах, які у  квітні 2018 року нараховували найманим працівникам 

заробітну плату менше 3723,00 грн; звіт про виконання рішень засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення, яке відбулося 26.07.2018. 
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Прийнято рішення: взяти до відома інформацію усіх суб’єктів 

господарювання. 

 

21 серпня 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 фізичних осіб-підприємців. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 

21 серпня у центральній бібліотеці Кіровоградської МЦБС було 

проведено літературно-художній вернісаж «Золотий серпень України». 

 Літературно-художній вернісаж «Золотий серпень України» складався з 

народних символів — вишитого рушника та калини, історичної, художньої 

літератури, періодичних видань та державних символів України — Прапору, 

Гербу та Гімну. Учасники заходу читали вірші про Україну, національні 

символи та обереги, слухали українські мелодії. Потім читачі здійснили 

захоплюючу відео-подорож «Усе моє, що зветься Україна». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

 21 серпня робочою групою у складі спеціалістів управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції та відділу з питань 

праці Міської ради міста Кропивницького, Головного управління 

Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, управління Держпраці у 

Кіровоградській області, Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області, працівника поліції, виконавчого директора територіального 

відділення ВГО «Асоціації платників податків України» в Кіровоградській 

області проведено рейдове відстеження території вздовж вул. Яновського 

щодо перевірки наявності торгових об`єктів з продажу будівельних матеріалів 

безпосередньо біля магістральних доріг у м. Кропивницькому.  

Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького за фактом виявлених порушень складено 6 адміністративних 

протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення Правил благоустрою міста), працівником поліції складено                 

один адміністративний протокол за ст. 160-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (незаконна торговельна діяльність) та 

оформлено акт на вилучення товару, спеціалістом управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення складено 5 адміністративних 

протоколів за ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
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Всіх суб`єктів господарювання, які здійснювали торгівлю без наявності 

картки обліку об`єкту, з порушеннями правил торгівлі запрошено до 

управління  торгівлі та побутового обслуговування населення для вирішення 

питання щодо реєстрації об`єкта торгівлі у журналі обліку об`єктів торгівлі, 

ресторанного господарства сфери послуг.  

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 
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