
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 25 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося  засідання  

міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Андрій Паливода поінформував присутніх про тенденції 

заборгованості із заробітної плати в місті Кропивницькому протягом січня – 

червня 2020 року. 

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування 

податків і зборів з фізичних осіб Кропивницького управління  Головного 

управління ДФС у Кіровоградській області Ольга Місюня поінформувала                  

про тенденції заборгованості зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) протягом 

січня – червня                        2020 року.  

Присутні керівники підприємств м. Кропивницького, на яких рахується 

заборгованість з виплати зарплати та ЄСВ, поінформували комісію про 

причини виникнення боргів та перспективи їх погашення. 

За результатами засідання прийняті відповідні рішення та надані 

рекомендації. Ситуацію з наявністю заборгованості із виплати зарплати на 

підприємствах міста комісія триматиме на постійному контролі. 

 

25 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів нараду з питання забезпечення безпеки 

дорожнього руху в м. Кропивницькому за участі заступника міського голови                       

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна, 

представників управління патрульної поліції в Кіровоградській області та 

промислових підприємств міста. 

Представникам промислових підприємств, які користуються послугами 

великовагових та великогабаритних транспортних засобів, було повідомлено 

про тимчасове обмеження руху транспортних засобів фактичною масою 

понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурі 

повітря більш ніж + 28 °С.  

В результаті обговорення підприємствам було запропоновано надати 

на розгляд міської комісії з безпеки дорожнього руху в                                            

м. Кропивницькому власні схеми маршрутів руху транспортних засобів 

до території підприємств та розглянути можливість співфінансування 

робіт з відновлення дорожнього покриття вулиць в м. Кропивницькому. 
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25 червня міський голова Андрій Райкович в ефірі програми “Тема 

дня” на каналі “UA:Суспільне” розповів про план будівництва кільцевої 

дороги                      та реконструкції транспортної мережі Балашівського 

промислового району.  

 

25 червня відбулося пленарне засідання тридцять третьої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про звіт про виконання 

районного у місті бюджету за І квартал 2020 року; про внесення змін                                   

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2019 року «Про районний у місті бюджет на 2020 

рік; 

про внесення змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради сьомого скликання від 16 грудня 2015 року № 14 «Про обрання 

персонального складу постійних комісій Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання; про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання                            

від 16 лютого 2016 року № 25 «Про затвердження графіка прийому виборців 

депутатами Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання; про звіт про роботу управління соціального захисту населення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради за 2019 рік; про звіт про 

роботу територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за 2019 рік. 

 

25 червня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

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 місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 81 справу, зокрема щодо призначення: державної 

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

субсидії – 64 (призначено – 57), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним особам – 13 (призначено – 13). 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
     

25 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки», АС – 2,                                  

на тротуарі вздовж дороги) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.  

Під час рейду торгуючим роз`яснено вимоги діючого законодавства 

щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами та Правил благоустрою території міста.  
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Несанкціонована торгівля муніципальним патрулем була призупинена. 

Торгуючих переведено здійснювати торгівлю на територію ринку 

«Черемушки» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн». 

 

Освіта 

 

25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного 

оцінювання, яке триватиме з 25 червня по 17 липня 2020 року.  

У місті Кропивницькому задіяно десять пунктів ЗНО на базі 

комунальних закладів: НВО № 17, 19, 20, 24, 25, 35, «Науковий ліцей», 

«Мрія», гімназія № 9, НВК № 26. Усі вони були забезпечені необхідними 

засобами дезінфекції  для безпечного проведення ЗНО-2020. 

Цього дня одинадцятикласники написали перший іспит з математики.                

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


