ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
19 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
19 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про затвердження передавальних актів; про зняття з
контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання; про доповнення до Плану діяльності Міської ради міста
Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; про
встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста
Кропивницького.
19 вересня 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про встановлення опіки – 2; про реєстрацію
кандидатів в усиновлювачі – 1 (відмовлено); про доцільність усиновлення –
1;

2

про розгляд заяви громадян – 1; про реєстрацію народження дитини – 1; про
доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про надання дозволів – 8.
19 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів чергове засідання робочої групи з
питань
підготовки
та
проведення
у
місті
Кропивницькому
з 26 по 29 вересня 2018 року Міжнародної агропромислової виставки
«АгроЕкспо».
Розглянуті організаційні питання щодо проведення зазначеної виставки
та стан виконання раніше наданих доручень.
19 вересня 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 були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
Крім того, на засіданні розглянуті 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 станом на 18 вересня 2018 року по економічно
активних підприємствах складає 706,8 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.
Діалог влади з народом
19 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питання
діяльності центра реабілітації для учасників АТО.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 вересня у бібліотеці-філії № 12 МЦБС було проведено бібліомікс
«Наші друзі кажани», щоб привернути увагу дітей до проблем рукокрилих та
їх охорони, розвінчати міфи навколо звіряток, перед якими багато людей
відчувають невиправданий забобонний страх, вважаючи їх вампірами. Діти
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уважно слухали цікаві факти про життя кажанів, знайомилися з книгами,
переглянули презентацію "Кажани і звуки" та подивилися мультфільм
«Пригоди лісових друзів – Друг Кажан».
19 вересня в загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів № 10 проведено
«Олімпійський день здоров'я». Учасниками заходу, організованого спільними
зусиллями управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького,
міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та
відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській
області, стали 65 дітей. Школярі брали участь у спортивних естафетах і
перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та
спорту міської ради, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного
відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
19 вересня 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: Дворцової, Шевченка, В’ячеслава Чорновола,
Кропивницького, Верхньої Пермської, Новгородської, Соборної, Шульгиних,
Архангельської, Залізничної, Степняка-Кравчинського, Салтикова-Щедріна,
Комарова, Тельнова, Холодноярської, Севастопольської, Варшавської,
Маяковського; провулків Водяного та Василівського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
16 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

