
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  29 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

29 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО/ООС, які є мешканцями міста.  

Розглянуто та погоджено 2 звернення постраждалих учасників ООС. 
 

29 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей 

загиблих, які є мешканцями міста.  

Розглянуто та погоджено 116 звернень учасників ООС. 
 

29 серпня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження з нагоди 265-ї річниці заснування міста двох 

осіб відзнакою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького                       

„За заслуги” ІІ ступеня та сімох осіб і один колектив Почесною грамотою 

міської ради та виконавчого комітету  м. Кропивницького. 

 

29 серпня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького.  

Розглянуто 79 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати 

допомогу 66 громадянам, відмовлено в надані допомоги 6 громадянам, 

направлено на доопрацювання 7 звернень громадян. 

 

 29 серпня під головуванням директора департаменту – начальника 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Маріанни Моркви відбулося  засідання  міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
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Маріанна Морква поінформувала членів комісії про тенденції 

заборгованості із заробітної плати в місті Кропивницькому протягом                       

січня – червня 2019 року. 

Заслухано заступника начальника управління – начальника відділу 

адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Кропивницького управління  

Головного управління ДФС у Кіровоградській області Ольгу Місюню, яка 

повідомила про тенденції заборгованості зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом січня - серпня             

2019 року.  

Запрошені керівники підприємств м. Кропивницького, на яких рахується 

заборгованість з виплати зарплати та ЄСВ, проінформували членів комісії про 

причини виникнення боргів та перспективи їх погашення. 

Також було розглянуто питання щодо заборгованості із зарплати на 

підприємствах-банкрутах. Про перспективи її погашення інформував                            

в.о. завідувача сектору з питань банкрутства Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області Дмитро Костенко.  

За результатами засідання прийняті відповідні рішення та надані 

рекомендації: керівникам підприємств-боржників доручено розробити 

графіки погашення заборгованості із заробітної  плати та заборгованості зі 

сплати ЄСВ; ситуацію з наявністю заборгованості із виплати зарплати на 

підприємствах міста тримати на постійному контролі. 

 

 29 серпня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової 

субсидії населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам.  

Розглянуто 24 справи, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),               

житлової субсидії – 17 (призначено – 15), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам - 6 (призначено – 6),  пільги – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

 

До Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

 

29 серпня за ініціативи громадської організації “Серця матерів та 

ветеранів війни Кропивницького” проводилися заходи із вшанування загиблих 

захисників України:  хода від площі Героїв Майдану до меморіального 

комплексу “Фортечні вали”; мітинг, панахида та покладання квітів на Алеї 

Слави на Фортечних валах. 
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Під час акції використовувалась військова техніка (10 одиниць), 

прапори військових підрозділів Збройних сил України, Державні Прапори 

України, які були задіяні в зоні проведення АТО/ООС. 

У заходах брали участь: родини загиблих військових, ветерани 

АТО/ООС,  керівництво обласної державної адміністрації, обласної та міської 

рад, депутати міської ради, бійці 42-го батальйону, військовослужбовці                           

3-го полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, волонтери, 

духовенство, громадськість міста. 

Орієнтовна кількість учасників – 1500 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

  29 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку 

«Черемушки») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

 Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією                    

та городиною було частково призупинено. За порушення Правил благоустрою 

міста спеціалістом спецінспекції складено 5 протоколів за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.     

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

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, а також їм 

вручені флаєри “Обережно! Стихійна торгівля” з попередженням про 

адміністративну відповідальність за торгівлю “з рук” у невстановлених 

місцях.  

  

    

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 


