
 

 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 23 липня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        23 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і 

зборів.  

Розглянуто питання про стан погашення орендної плати за землю та 

про стан погашення іншої податкової заборгованості підприємствами-

боржниками.  

Заслухано 7 орендарів земельних ділянок, що допустили податкову 

заборгованість.  

По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

необхідні рекомендації. 

 

23 липня під головуванням голови комісії, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання 

комісії з питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення: 

1. Рекомендувати присвоїти звання "Почесний громадянин міста 

Кропивницького" Сухомлину Миколі Олексійовичу, громадському та 

державному діячу, голові Кіровоградської обласної ради у 1990-1991, 1992,                   

1994-1999, 2006-2010 роках. 

2. Рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького: 

Тєрьохіну Тетяну Михайлівну, тренера-викладача відділення тенісу 

настільного комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 Міської ради міста Кропивницького", з нагоди 70-річчя від дня 

народження; Беленя Василя Юрійовича, діловода групи секретного 

документального забезпечення загону спеціальних операцій військової 

частини А2077; Савельєва Юрія Сергійовича, помічника начальника 

квартирно-експлуатаційної служби військової частини А2077, з нагоди Дня 

незалежності України. 

 

23 липня 2020 року під головуванням голови комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста. 

 На комісії розглянуто 99 звернень депутатів міської ради. 
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 З них: погоджено надати одноразову адресну грошову допомогу                

75 мешканцям міста; відмовлено - 10 мешканцям; направлено на 

доопрацювання заяви 14 мешканців. 

 

23 липня під головуванням голови робочої групи, заступника голови 

Подільської районної в місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. На засідання був запрошений ФОП Н*. 

Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичної особи-підприємця Подільського району  

міста Кропивницького, який у лютому 2020 року нараховував заробітну 

плату працівникам менше 4723,00 грн. 

Прийнято рішення прийняти до відома інформацію ФОП Н*, надану 

членам робочої групи.  

 

23 липня відбулося засідання ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького (2020-2022 рр.). Було розглянуто питання щодо 

підготовки та проведення установчих зборів громадської ради, що 

заплановані на 30 липня 2020 року. 

 

23 липня під головуванням голови робочої групи, заступника голови 

Подільської районної в місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Тепло Плюс», 

ТОВ «Стокко», ПП «Спар», ТДВ «Дозавтомат», ПП «Ввись», ТОВ «Агроліга 

Трейд», ТОВ «Енергобудпроект-2». 

Розглянуто питання стану погашення заборгованості зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної 

плати на підприємствах, які у січні 2020 року нараховували найманим 

працівникам заробітну плату менше 4723,00 грн. 

Прийнято рішення тримати на контролі інформацію щодо погашення 

заборгованості з ЄСВ на ТОВ «Стокко», ПП «Спар» та ТДВ «Дозавтомат», та 

прийняти до відома інформацію, надану членам робочої групи іншими 

представниками юридичних осіб, запрошеними на засідання. 

   

Питання соціально-економічного стану 

Будівельна сфера 

        23 липня міський голова Андрій Райкович, начальник управління 

капітального будівництва міської ради Сергій Білоконь, представники 

підрядних організацій та засобів масової інформації проінспектували хід та 

якість виконання робіт на важливих будівельних об’єктах міста, які вже 



 3

 
перебувають на завершальній стадії будівництва, а саме: «Реставрація будівлі 

1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького,          

вул. Віктора Чміленка, 65»; «Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне 

об’єднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої 

та юнацької творчості "Сузіря", вул. Космонавта Попова, 11-а,                              

м. Кропивницький (термомодернізація); «Реконструкція будівлі по                    

вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у 

форматі  "Прозорий офіс"». 

 

Ситуація на споживчому ринку 

        23 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» у складі 

спеціалістів управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького та працівників 

поліції проведено рейд-відстеження по вулиці Вокзальній біля магазину 

“АТБ” та вздовж будинку 37/16 з припинення несанкціонованої торгівлі. 

        Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою продукцією, яку 

здійснювали 45 громадян, припинена. Торгівців переведено на майданчик по 

вулиці Похитонова, 4. 

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції 

складено протокол за статтею 152  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.   

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків, та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків.    

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 
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