
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 17 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
17 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про припинення  соціального  супроводу – 2;                               

про надання дозволу на перереєстрацію дитини – 1; про відрахування особи                      

з числа дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, з 

прийомної родини  – 1; про доцільність позбавлення батьківський прав – 1; 

про надання висновку  про визначення місця проживання дитини – 1; про 

надання                        дозволів – 2; про реєстрацію дитини в органах РАЦСу 

– 1; про доцільність відібрання дитини від батьків – 1. 

 

17 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення  

2-х засуджених (ВК № 6, СІЗО); про заміну умов тримання 2-х засуджених 

шляхом переведення їх до виправної колонії іншого рівня безпеки (ВК № 6). 

 

   17 червня в режимі онлайн 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 12 керівників підприємств та фізичних   

осіб-підприємців Фортечного району.  

      Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці                               

і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

      Заборгованість станом на 16 червня 2020 року складає 3753,0 тис. грн,        

з них: по економічно активних підприємствах – 3172,1 тис. грн, по 

підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство – 580,9 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.  
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  17 червня 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: Віктора Чміленка, Арсенія Тарковського, 

Пашутінської, Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Шульгиних, Євгена 

Чикаленка, Київської, Вокзальної, Романа Шухевича, Металургів, Глинки, 

Курганної, Генерала Родимцева, Генерала Жадова та Космонавта Попова. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 5 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 26 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


