ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
23 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 липня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 27 питань та
прийнято 27 рішень, серед яких: про погодження проекту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому міському
військовому комісаріату”; про звільнення від орендної плати Державної
установи “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України”;
про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньозимовий період 2019/2020 року; про надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького; про внесення змін та доповнень
до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від
23 квітня 2019 року № 244 “Про надання грошової допомоги до 74-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”; про погодження проекту
рішення Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Плану
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки”; про
надання квартири.
23 липня відбулася прес-конференція начальника управління з питань
захисту прав дітей міської ради Тетяни Тимаховської та голови громадської
організації “Відповідальне батьківство” Юлії Холодовської. Мова йшла про
сімейні форми виховання. У ході прес-конференції було презентовано
соціальний ролик, головними героями якого стали діти, які потребують та
дуже бажають мати родину. Головна мета, з якою було створено відео популяризувати серед кропивничан сімейні форми виховання.
23 липня під головуванням голови робочої групи, 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: «ФОП С» та
ФОП «О». Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району міста
Кропивницького, які у березні 2019 року нараховували заробітну плату
працівникам менше 4173,00 грн. Прийнято рішення здійснити обстеження
ФОП «С» з питання легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення та взяти до відома надану ФОП «О» членам робочої групи
інформацію.
23 липня під головуванням голови робочої групи, заступника голови
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія
відбулося засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із
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виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. На засідання були
запрошені керівники підприємств, організацій, установ Подільського району
міста Кропивницького: ТОВ «Прай-М», ПП «Сервісінвест» та ТОВ «Гелор
Груп». Розглянуті питання щодо стану погашення заборгованості зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної
плати на підприємствах, які у квітні 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
23 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 5 заявників з питань проведення капітального ремонту
дороги по вул. Нижній Прирічній та надання дозволу на відключення від
системи централізованого опалення з метою встановлення автономного
опалення.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
23 липня з 10.00 до 11.00 на площі перед міською радою проходила
мирна акція, організована громадською організацією “Кропивницький
Дорожній Контроль” на підтримку родини загиблого під час конфлікту з
патрульною поліцією Олександра Собченка. В руках учасники акції тримали
плакати з написами «Ми не для того вас наймали, щоб ви нас вбивали», «Ми
боїмося полiцiю Кропивницького», «Хто наступний?», «Цюцюру, Лопатiна,
Занiздру – за ґрати». Орієнтовна кількість учасників – 150 осіб.
Об 11.00 учасники акції вирушили під будівлю Кіровоградської обласної
державної адміністрації . Відбулася зустріч ініціативної групи із т.в.о. голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації Світланою Лобановою,
начальником Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області Романом Козьяковим, представниками обласної державної
адміністрації та патрульної поліції. Захід завершився о 12.00.
Охорона здоров’я
23 липня з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитами в приміщенні
КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста
Кропивницького» за участю працівників ДУ «Кіровоградський обласний
лабораторний центр МОЗ України» для медичних працівників закладів
охорони здоров'я комунальної власності міста проведено семінар-нараду на
тему: «Стан захворюваності та профілактики вірусних гепатитів»
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Діджиталізація пам'яток культурної спадщини
в рамках історико-культурної смарт-дестинації “Кроп-спадщина"
30 липня в Креативному ІТ-просторі KOWO (м. Кропивницький
провулок Васильківський, 10, 5 поверх) відділ з охорони культурної спадщини
управління містобудування та архітектури міської ради міста
Кропивницького, за підтримки Українського культурного фонду,
проводитиме БарКемп* “Кроп-спадщина” за участю спеціалістів ІТтехнологій та молоді, яка захоплюється ІТ-сферою та цифровими
технологіями для вироблення стратегії застосування новітніх технологій на
об'єктах культурної спадщини.
БарКемп (англ. BarCamp) — неформальні, демократичні, відкриті
інтерактивні зустрічі людей, метою яких є інтеграція середовища, обмін
досвідом
і
ідеями,
а
також
добрий
відпочинок.
Програма заходу буде оголошена за декілька днів до заходу.
За додатковою інформацією можна звертатись до організаторів за
телефоном: +38-0522-22-59-55.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
23 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції міської ради,
головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та
міської дружини з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля ринку
«Центральний»). Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована
торгівля молочною продукцією та домашньою птицею призупинена.
Спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення за порушення правил
благоустрою міста. З громадянами, які здійснювали торгівлю у
невстановленому місці, проведено роз’яснювальну роботу стосовно
недопущення «стихійної» торгівлі продуктами харчування на тротуарах,
газонах та біля житлових будинків та запропоновано перейти здійснювати
торгівлю на територію ринків.
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