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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

        24 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 затвердження 

Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчих органів; про регулювання 

земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

24 липня під головуванням директора Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про 

припинення соціального супроводу сім'ї  – 1; про надання дозволу на зняття з 

реєстрації неповнолітньої дитини та встановлення опіки над майном – 1; про 

доцільність позбавлення батьківських прав – 1 ; про визначення місця 

проживання дитини – 1; про визначення порядку участі у вихованні та 

спілкуванні з дітьми – 1; про надання дозволів – 6. 

        24 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 були запрошені 15 керівників підприємств та фізичних                

осіб - підприємців Фортечного району міста. З’явилися на засідання 14 осіб. 

        Розглянуті питання щодо легалізації зайнятості населення і детінізації 

заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 23 липня 2019 року складає: 503,3 тис. грн. - 

економічно активні підприємства; економічно неактивні підприємства – 0; 

підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство – 0  тис. грн. 

        Присутнім надано рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в 

оплаті праці, легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про 

оплату праці.  
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        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  

21 серпня 2019 року. 

 

Кадрові питання 

        24 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко відбулося 

засідання конкурсної комісії на заміщення двох вакантних посад головних 

спеціалістів  відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур управління 

Державного архітектурно- будівельного контролю. У конкурсному відборі 

взяли участь 4 претенденти. 

        Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

Кирилова Антона Миколайовича та Познякова Сергія Сергійовича на посади 

головних спеціалістів відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради 

міста Кропивницького. 

 

 Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        24 липня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради та 

працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста, 

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної, Полтавської, Олександрійської, Тульської, Гоголя, Євгена 

Тельнова, Олексія Єгорова, Віктора Чміленка, Яновського, Василя Нікітіна, 

Юрія Коваленка, Космонавта Попова, Пацаєва, Київської, Слави, Академіка 

Тамма, Поповича, Варшавської, проспекту Перемоги, площі Дружби народів                                                  

та провулку Тракторного. 

        За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 9 протоколів 

про адміністративні правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, та видано 15 попереджень щодо 

усунення недоліків санітарного стану.   

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                            Альвіна БОНДАРЕНКО 
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