
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 20 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

20 травня 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. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки»; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

20 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали мешканку Кропивницького Надію 

Кіндратівну Росляк зі 100-річчям від дня народження та вручили їй квіти, 

грошову допомогу у розмірі двох тисяч гривень та пам'ятний подарунок - 

теплу ковдру. 

20 травня 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 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 було запропоновано 14 керівникам підприємств, 

установ та організацій Фортечного району надати інформацію щодо 

дотримання вимог чинного законодавства про працю.  

На засіданні розглянуті питання: про дотримання мінімальних гарантій 

в оплаті праці; про погашення заборгованості із виплати заробітної плати                       

та ЄСВ; про легалізацію виплати заробітної плати та належного оформлення 

трудових відносин з найманими працівниками.  

Заборгованість із виплати заробітної плати за даними щотижневого 

моніторингу станом на 19 травня 2020 року складає 3271,3 тис. грн:                                 
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по  економічно активних підприємствах – 2957,5 тис. грн, по підприємствах, 

щодо яких порушено справу про банкрутство – 313,8 тис. грн. З початку 

поточного року загальна заборгованість зросла на 1378,4 тис. грн, з початку 

квітня місяця зменшилась на 117,1 тис. грн. 

Керівникам підприємств надано рекомендації щодо дотримання вимог 

чинного законодавства про працю. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  20 травня 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: Великої Перспективної, Пашутінської, 

Преображенської, Михайлівської, Архангельської, Куроп’ятникова, Євгена 

Тельнова, Вокзальної, Яновського, Соборної, Академіка Тамма, Будівельників, 

Зінченка та провулку Лісного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 11 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 18 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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