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за 22 липня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 22 липня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини.  

 Розглянуті питання: про припинення соціального супроводу – 7; про 

взяття під соціальний супровід – 3; про звільнення від обов'язків опікунів – 1; 

про реєстрацію кандидата в опікуни – 1; про надання висновку про 

можливість бути усиновлювачами – 1; про затвердження індивідуальних 

планів - 10; про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

дітьми – 1; про надання дозволів – 5. 

 

 22 липня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату. 

 Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 7 (призначено 7), житлових субсидій – 24 (призначено 

22) та пільг– 4 (призначено 4). 

 

 22 липня під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

 Розглянуто 8 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення та Правил благоустрою території міста Кропивницького.  

 Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 6-х осіб. 

 

 22 липня  під головуванням голови опікунської ради, заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема 

Постолатія відбулось  засідання опікунської ради при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 
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 Розглянуті питання: про погодження кандидатури опікуна *** над *** 

у разі визнання останнього в судовому порядку недієздатним та надання 

відповідного подання до суду; про погодження кандидатури опікуна *** над 

*** у разі визнання останньої в судовому порядку недієздатною та надання 

відповідного подання до суду; про розгляд заяви *** щодо зняття з обліку 

недієздатної *** у зв’язку із зміною місця проживання. 

 

 22 липня в дистанційному режимі проведено 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 запропоновано керівникам 12 підприємств, 

установ та організацій Фортечного району надати інформацію щодо 

дотримання вимог чинного законодавства про працю. Інформацію надали               

12 підприємств. 

 Розглянуто 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 липня 2020 року складає: 3548,4 тис грн, у т.ч.: 

економічно активні підприємства – 2967,5 тис грн; підприємства, щодо яких 

порушено справу про банкрутство – 580,9 тис грн. 

 З початку поточного року загальна заборгованість зросла                                

на 1655,5 тис грн, з початку липня місяця зменшилась на 2230,9 тис грн. 

 Керівникам підприємств надано рекомендації щодо дотримання вимог 

чинного законодавства про працю. 

 Наступне 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 

відбудеться 19 серпня 2020 року. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 22 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого 

було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної, Андріївської, Соборної, Преображенської, Пашутінської, 

Євгена Тельнова, Віктора Чміленка, Комарова, Волкова та провулку 

Щербаковського. 
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 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачених статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 37 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                          Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 


