
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 19 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

19 серпня 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 – 1;                      

про взяття під соціальний супровід – 3; про встановлення опіки, піклування 

над дітьми та призначення уповноваженої особи, яка буде представляти 

інтереси дітей під час спадкування майна  –  1; про затвердження 

індивідуальних планів – 4; про погодження висновку щодо неможливості 

повернення дитини, позбавленої батьківського піклування, до раніше 

займаного приміщення – 1; про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 1; про реєстрацію 

народження дитини, покинутої в пологовому будинку – 1; про підтвердження 

місця проживання дитини; про надання дозволів – 6. 
 

19 серпня під головуванням  голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету районної у місті ради.  

Розглянуті та прийняті рішення: про погодження проєкту рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради «Про звіт про виконання 

районного у місті бюджету за І півріччя 2020 року»; про надання допомоги                

на поховання деяких категорій осіб; про погодження кандидатури опікуна 

***; 

про виплату матеріального заохочення головам органів самоорганізації 

населення; про погодження проєкту рішення районної у місті ради                           

«Про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 172 

«Про районний у місті бюджет на 2020 рік»; про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 

12.09.2019 № 48                  «Про затвердження Порядку використання коштів 

районного у місті бюджету для надання інших передбачених законодавством 

пільг за рахунок іншої субвенції з міського бюджету»; про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради від 18.08.2016               № 62 «Про затвердження Порядку використання 

коштів районного у місті бюджету пільг з послуг зв’язку за рахунок іншої 

субвенції з міського бюджету». 
 

19 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії 
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щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Прийняті рішення: про призначення грошової компенсації відповідно 

до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 (зі змінами)       

Заяц О.В., особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, визначеною пунктом 

11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; про перенесення розгляду питання про 

призначення або відмову у призначенні грошової компенсації Василенку 

А.Ю. відповідно до Порядку на наступне засідання комісії. 
 

19 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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: житлових субсидій – 15 

(призначено – 14) та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 2 

(призначено – 2). 

 

  19 серпня 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. З`явилися на засідання 11 керівників  

та фізичних осіб - підприємців. 

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізації 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці                              

і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 18 серпня 2020 року складає 4557,5 тис. грн,             

в т.ч. по економічно активних підприємствах – 4048,7 тис. грн; по економічно 

неактивних підприємствах – 508,8 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 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 19 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд-відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 

“Полтавський”) з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля  була призупинена, частина 

торгуючих перейшла здійснювати торгівлю на ринок.  

 З громадянами, які реалізовували плодоовочеву та 

сільськогосподарську продукцію, проведена роз`яснювальна робота щодо 

заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків та автомобільних доріг.    
    

 19 серпня на території Кіровоградської торгово-промислової палати 

відбувся ярмарок “KROPhоney fest” з продажу продукції бджолярства, 

плодово-ягідної продукції та виробів майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва. У ярмарку брали участь 11 медовиків  з м.Кропивницького.  

 Учасників ярмарку привітав міський голова Андрій Райкович. 
 

Житлово-комунальна сфера 
 

  19 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної,  Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова, Полтавської, 

Кримської, Космонавта Попова та провулку Тимірязєва. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 1 протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 41 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

19 серпня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

конкурси на заміщення вакантних посад директорів комунального закладу 

«Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького» та гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Рішеннями конкурсних комісій рекомендовано для призначення на 

посади Бутакову Тетяну Василівну та Євміну Олександра Івановича 

відповідно. 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


