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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

22 квітня міський голова Андрій Райкович провів робочу нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради та керівниками виконавчих органів міської ради.                               

Розглянуто питання про проведення 24 квітня 2020 року позачергової 

сесії міської ради, про перерозподіл субвенції з державного бюджету, про 

вжиття заходів для запобігання поширенню в місті гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 тощо.                   

        22 квітня в режимі онлайн відбулося чергове спільне засідання 

районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради та районної робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. В телефонному режимі 

запропоновано 11 керівникам підприємств, установ та організацій 

Фортечного району надати інформацію щодо дотримання вимог чинного 

законодавства про працю. Інформацію надіслали  всі керівники підприємств.           

        Розглянуті питання щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті 

праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та ЄСВ, 

легалізації виплати заробітної плати та належного оформлення трудових 

відносин з найманими працівниками.                                                           

        Заборгованість із виплати заробітної плати за даними щотижневого 

моніторингу станом на 21 квітня 2020 року складає: 2700,1 тис.грн.                                

Економічно активні підприємства – 2294,3 тис.грн.; підприємства, щодо яких 

порушено справу про банкрутство – 405,8 тис.грн.                                                     

        З початку поточного року загальна заборгованість зросла на                     

807,2 тис.грн., а з початку квітня зменшилась на 3575,8 тис.грн.  Керівникам 

підприємств надано рекомендації щодо дотримання вимог чинного 

законодавства про працю. Наступне спільне засідання  ради відбудеться             

20 травня 2020 року.                                                                                  
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         Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

  22 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та фахівцями міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Генерала Жадова, Героїв 

України, Вокзальної, Волкова, Пацаєва, Євгена Тельнова, Енергетиків, 

Поповича та провулку Ковалівського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького видано 18 попереджень. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                                                 

комітету міської ради                                                Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 35 83 88 


