
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

                                  19 червня 2019 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

19  червня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань

діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби відбулося  засідання

комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті  питання:  про  реєстрацію  кандидата  в  опікуни  –  1;  про

доцільність повернення дитини на виховання в  сім’ю -  1; про доцільність

позбавлення  батьківських  прав  –  2;  про  затвердження  складу

міждисциплінарної команди по роботі з сім’єю патронатного вихователя - 1;

про визначення порядку участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними – 1;

про надання дозволів – 6.

19  червня відбулося  засідання  виконавчого  комітету  Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуті  7   питань,  серед  яких:  про  переоформлення  особового

рахунку на  квартиру  громадян  по  комунальному підприємству  «Житлово-

експлуатаційна  організація  №  4»  Міської  ради  міста  Кропивницького»;

про  діяльність  органів  самоорганізації  населення  як  складової  частини

місцевого  самоврядування;  про    надання    дозволу    опікуну  Б**   на

виконання   дій  від  імені  недієздатного  Б**;  про  надання  допомоги  на

поховання.

19  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  виконавчому  комітеті  Фортечної  районної  у

м. Кропивницькому ради.

 На засідання були запрошені 15 керівників підприємств та фізичних

осіб - підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 14 керівників

та фізичних осіб - підприємців.

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію

заробітної  плати;  про  дотримання  мінімальних  гарантій  в  оплаті  праці  і

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. 

Заборгованість станом на 18 червня 2019 року по економічно активних

підприємствах складає 614,7 тис. грн.



2

Керівникам  підприємств  та  фізичним  особам-підприємцям  надано

рекомендації  щодо  дотримання  мінімальних  гарантій  в  оплаті  праці,

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці. 

19  травня під  головуванням  голови  комісії,  заступника  голови

Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  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  –  7  (призначено  -  7);  житлових  субсидій  –  34

(призначено - 32); пільг – 1 (призначено - 1).

19  червня під  головуванням  заступника  голови  робочої  групи,

начальника управління соціального захисту населення  Подільської районної

у  місті  Кропивницькому  ради  Володимира  Стецюка  відбулося  засідання

робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати  заробітної  плати  і  зайнятості

населення.

На засідання були запрошені: ФОП Х* та керівник ТОВ «ВІС ВІТАЄ».

Розглянуті  питання: про легалізацію  виплати  заробітної  плати  і

зайнятості  населення  у  фізичної  особи-підприємця  Подільського  району

міста Кропивницького, яка у січні 2019 року нараховувала заробітну плату

працівникам менше  4173,00  грн;  про  отримання  керівником підприємства

в січні-лютому 2019 року заробітної плати менше мінімально встановленого

розміру.

Прийнято рішення здійснити обстеження ТОВ «ВІС ВІТАЄ»  з питання

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та взяти до відома

надану ФОП Х* інформацію. 

19  червня під  головуванням  заступника  голови  робочої  групи,

начальника управління соціального захисту населення   Подільської районної

у  місті  Кропивницькому  ради Володимира  Стецюка відбулося   засідання

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати

та інших соціальних виплат.

На  засідання  були  запрошені  керівники  підприємств,  організацій,

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Солодкий вік»,

ТОВ «ЄВА-Моторз» та КП «Регіональний центр розвитку послуг».

Розглянуті  питання:  про стан  погашення  заборгованості  зі  сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про

дотримання  державних гарантій  стосовно  мінімального  розміру  заробітної
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плати  на  підприємствах,  які  у  лютому  2019 року нараховували  найманим

працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн. 

Прийнято  рішення  взяти  до  відома  надану  членам  робочої  групи

інформацію.

Діалог влади з народом

19  червня секретар  міської  ради  Андрій  Табалов  провів  прийом

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань:

ремонту дороги, освітлення дитячого майданчика, ремонту ліфта, поточного

ремонту  будинку та  забезпечення  належним водопостачанням будинку по

вул. Шевченка,15.

Події суспільно-політичного життя

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

19 червня у бібліотеці-філії № 19 міської централізованої бібліотечної

системи міста Кропивницького було проведено майстер-клас «Обереги нашої

держави».

Дітям  розповіли  про  історію  створення  Конституції,  державну

символіку та народні символи України.

Бібліотекарі  запропонували  дітям  зробити  патріотичні  закладки  для

своїх книжок. 

Питання соціально-економічного стану

Житлово-комунальна сфера

 19  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: Холодноярської, Мінської, Генерала Жадова, Юрія

Коваленка,  Соборної,  Волкова,  Архітектора  Паученка,  Лавандової,

Вокзальної, Шевченка, Богдана Хмельницького, Зеленогірської та проспекту

Промислового.

Під  час  рейду  за  виявлені  порушення  Правил  благоустрою  міста

складено  6  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  за  дії,

передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення,  та  видано  24  попередження  щодо  усунення  недоліків

санітарного стану.  

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                             А.БОНДАРЕНКО


