
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                   23 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

23 жовтня під головуванням заступника голови комісії, 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 доцільність позбавлення батьківських прав – 2; 

про встановлення опіки над малолітньою дитиною та її майном – 1; про 

встановлення піклування над неповнолітньою дитиною – 1; про 

затвердження індивідуальних планів – 3; про надання висновку про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за кордон 

– 1. 

 

23 жовтня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося виїзне засідання спостережної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького на території 

державної установи “Кропивницька виправна колонія № 6”.  

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно – дострокове 

звільнення 4-х засуджених; про зміни умов тримання, а саме: переведення до 

дільниці посиленого контролю однієї особи; про звернення ДУ “Центр 

пробації” стосовно однієї особи. 

 

23 жовтня 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, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 13 (призначено – 13); житлових субсидій – 20 

(призначено – 6), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 

1 (призначено – 1) та пільг – 5 (призначено – 5). 

 

23 жовтня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 
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Розглянуто 22 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

На 8-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 10 справ закрито, розгляд                            

4-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії. 

 

23 жовтня під головуванням заступника голови робочої групи Віктора 

Закаблуковського 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 16 керівників підприємств та фізичних 

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 15 керівників  

та фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці; про 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 22 жовтня 2019 року по економічно активних 

підприємствах складає 8515 тис. грн. 

Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

23 жовтня відбувся семінар з головами квартальних комітетів  

Фортечного  району  м.  Кропивницького. 

Розглянуті питання: про основні заходи профілактики сказу серед 

свійських тварин та проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації 

диких м’ясоїдних тварин на території області; про пожежну безпеку під час 

опалювального сезону 2019/2020 року; про порядок повірки приладів обліку 

води для мешканців приватного сектору; про Правила благоустрою міста та 

заборону спалювання листя та сміття; про способи збору та правила 

пакування опалого листя та гілля; про актуальні проблеми ветеранів 

Фортечного району міста Кропивницького. 

 

          Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
23  жовтня  в  комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: ДЮК «Скіф» – естафетні змагання «Перемагай, 
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граючись»;                            ДЮК «Гермес» - розважальна програма «Свято 

осені». 

 

23 жовтня з нагоди 20-ї річниці від заснування Кіровоградського 

інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання права та соціально-економічних відносин». 

Мета конференції –  обговорення проблем теорії та практики 

юридичної науки, а також соціально-економічних відносин в умовах 

викликів сучасного суспільства для розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо розвитку правових засад держави, відновлення й 

підтримання високої якості економічного, управлінського та культурного 

потенціалу. 

З нагоди ювілею колектив закладу привітала заступник начальника 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Катерина 

Черкасська та оголосила подяку від Міської ради міста Кропивницького                          

за вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки України, впровадження 

сучасних освітніх технологій навчання та підготовку висококваліфікованих 

фахівців. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

23 жовтня 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: Юрія Краснокутського, Авіаційної, Миру, 

Варшавської, Космонавта Попова, Генерала Жадова, Героїв України, 

Лавандової, Тараса Карпи, Олексія Єгорова, Гагаріна, Гоголя, 

Кропивницького, Преображенської, Новгородської, Далекосхідної, 

Преображенської, Генерала Родимцева, Озерної балки, Андріївської, 

Полтавської, Євгена Маланюка, Арсенія Тарковського, Комарова, проспекту 

Перемоги, селища Гірничого та провулка Озерного. 

Під час рейду складено 12 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 14 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 


