
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                за 23 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів зустріч з керівниками та представниками 

закладів готельно-ресторанного бізнесу (40 осіб) з питання налагодження 

співпраці щодо розвитку туристичної галузі міста Кропивницького. 

Було обговорено стратегічні напрямки розвитку туризму, питання  

співпраці в рамках створення туристичного веб-порталу міста 

Кропивницького та його інформаційного наповнення, участі готельно-

ресторанного  бізнесу   в   організації   та   проведенні  заходів, спрямованих 

на популяризацію туристичного  потенціалу міста Кропивницького. 

 

23 січня під головуванням заступника голови робочої групи, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної в місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці. 

Розглянуто питання про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятість населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у вересні та жовтні 2019 року нараховували 

заробітну плату працівникам менше 4173,00 грн.  

 

23 січня під головуванням заступника голови робочої групи, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної в місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання робочої 

групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 

соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Сітіторг ЛТД»,  

ТОВ «Максим М», КП «Універсал 2005» 

Розглянуті питання: про  стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;                    

про дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної 

плати на підприємствах, які у вересні 2019 року нараховували найманим 

працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн; про звіт щодо виконання 

рішень засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 17.12.2019. 

 

23 січня під головуванням голови Фортечної районної                                                   

у м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 
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комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим  сім'ям, житлової субсидії   населенню,  надання   пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

 Розглянуто 125 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3),  житлової субсидії – 

104 (призначено – 84), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним  особам 

– 16 (призначено – 14),  пільги – 2 (призначено – 2). 

 

Діалог влади з народом 

 

23 січня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян                            

з особистих питань. На прийом звернулися 13 заявників з питань: 

землеустрою,  виплати заробітної плати, отримання медичних препаратів, 

реєстрації місця проживання, капітального ремонту покрівлі будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

23 січня в ДЮКах «Надія» і «Мрія» КЗ «Об’єднання                                         

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради                              

міста   Кропивницького»  проведено  виховну  годину  «Соборна  Україна». 

 

23 січня у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 21 

«Струмочок» проведено спортивно-масовий захід «Майбутні олімпійські 

зірочки», присвячений участі української збірної у ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх – 2020 року та Дню Соборності України. 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області, діти брали участь у різноманітних 

спортивних конкурсах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та 

літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України. 

 

 23 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 2 – літературний колаж «Голос і душа пісенної України: Маруся 

Чурай». 

 Читачі ознайомилися з історією життя народної піснярки, переглянули 

відеокліпи пісень у виконанні Раїси Кириченко та відеоогляд «Пам’ятники 

Полтави». Учні читали уривки з історичного роману Ліни Костенко «Маруся 
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Чурай», який є своєрідною енциклопедією духовного життя нашого народу                   

в ХVІІ столітті, та ознайомилися з викладкою літератури про життя і творчість 

поетеси; 

 № 16 – інтелект-гра «Тетянин день! Студент святкує». 

 Читачі брали активну участь в конкурсах та іграх: «Тетянин вернісаж», 

«Крізь часи та простір», «Ікебана для Тетяни», «Дівоча пам'ять» «Іменні 

віражі», «Світ навиворіт». 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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