
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                18 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

18 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 громадськості. 

Розглянуті питання: про переведення садових (дачних) будинків у 

садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки; про затвердження 

ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території 

міста Кропивницького; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 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 доцільність усиновлення – 3; про надання 

дозволів – 9; про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя – 1;                          

про влаштування дитини до Будинку дитини – 1; про позбавлення 

батьківських прав – 2; про підтвердження місця проживання дитини для                            

її тимчасового виїзду за межі України – 1; про визначення місця проживання 

дитини – 4; про участь у вихованні дитини – 1. 
 

18 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 17 керівників підприємств та фізичних 

осіб-підприємців Фортечного району, з`явилися - 16. 

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 17 вересня 2019 року складає 642,6 тис. грн по 

економічно активних підприємствах. 
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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 

 

18 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 17 заявників з питань: перенесення сміттєвих 

майданчиків, обрізки дерев, зовнішнього освітлення вулиць, встановлення 

світлофорів і дорожніх знаків, асфальтування прибудинкової території та 

надання дозволу на відключення від системи централізованого опалення                          

з метою встановлення автономного опалення. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Введення в дію нових об»єктів 

 

18 вересня міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради 

Андрій Табалов вручили до Дня міста кропивничанам ордери на квартири                              

в новозбудованому житловому 9-поверховому будинку по вулиці Генерала 

Жадова, 24, корп.1. Будинок зведений вперше за роки незалежності України     

за кошти міського бюджету. Його будівництво обійшлося місту в                                       

35 мільйонів  гривень. В будинку 18 однокімнатних, 27 двокімнатних та                                       

9 трикімнатних квартир. Будинок утеплений, із сучасним ліфтом, квартири                     

у ньому мають власне автономне опалення. 

Житлово-комунальна сфера 

 

18 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: Мінської, Короленка, Івана Франка, Київської, Салтикова-Щедрина, 

Вокзальної, Волкова, Кропивницького, Великої Перспективної, 

Преображенської, Тараса Карпи, Гоголя, Яновського, Пацаєва, Євгена 

Тельнова, Віктора Чміленка, Шевченка та проспекту Університетського. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 30 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 29 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


