
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 23 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 вересня під головуванням 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 – 2; про розгляд заяви гр. Ц. – 1;                                   

про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою дитиною – 1;                   

про затвердження індивідуальних  планів дітей – 1; про надання дозволів – 3. 

 

23 вересня 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 – 58 

(призначено – 54), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 3 

(призначено – 3) та пільг– 3 (призначено – 3). 

 

23 вересня під головуванням заступника голови адміністративної 

комісії Віталія Іванченка відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 9 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення.  

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 4-х осіб,                           

4 протоколи повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської 

ради міста Кропивницького, 1 справу закрито. 

 

          23 вересня відбулось 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. 

          Інформацію щодо дотримання вимог чинного законодавства про працю 

надали керівники 12 підприємств, установ та організацій.  
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Розглянуті питання: про дотримання мінімальних гарантій в оплаті 

праці; про погашення заборгованості із виплати заробітної плати та ЄСВ;                   

про легалізацію виплати заробітної плати та належного оформлення трудових 

відносин з найманими працівниками.  

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 22 вересня                         

2020 року складає 4895,9 тис. грн, у т.ч. по економічно активних 

підприємствах – 4387,1 тис. грн, по підприємствах, щодо яких порушено 

справу про банкрутство – 508,8 тис.грн.  

          З початку поточного року загальна заборгованість зросла на                               

3003,0 тис. грн, з початку вересня місяця зменшилась на 5944,2 тис. грн. 

Керівникам підприємств надано рекомендації щодо дотримання вимог 

чинного законодавства про працю. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 23 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 1 – день нової книги «Дефіле літературних новинок». 

 Протягом дня бібліотекарі знайомили користувачів з новинками 

літератури, що надійшли до бібліотеки останнім часом; 

 № 5 – презентація книги «Акафіст коня». 

 Це перша збірка поезій постійного читача Станіслава Новицького. 

Присутні дізналися про життєвий і творчий шлях молодого поета з книжкової 

виставки «Полиновий поет». Привітати молодого автора прийшли його 

колишні шкільні вчителі та колеги по літературній праці: А.Корінь, 

О.Надутенко, О.Баранова, музичний дует родини Притул та талановите 

юнацтво. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 23 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд                    

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Бобринецький шлях, Великої Перспективної, 

Преображенської, Полтавської, Вокзальної, Космонавта Попова, Пацаєва, 

Юрія Коваленка, Полярної, Богдана Хмельницького, Бєляєва, Григорія Синиці, 

Короленка, проспекту Перемоги та провулку Верхньовеселого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 3 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

23 вересня в приміщенні міської ради відбулося засідання комісії                              

по проведенню конкурсного відбору на посади директора та заступника 

директора комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького. 

За  результатами конкурсу переможцями визнано:  на посаду директора 

Стрюкову Оксану Михайлівну, на посаду заступника директора Крамаренко 

Оксану Олексіївну. 

 

23 вересня начальник відділу по роботі з закладами освіти управління 

освіти Світлана Кумпан провела онлайн-нараду із заступниками директорів 

закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. 

Розглянуті питання: про упорядкування роботи закладів освіти міста; 

про нагородження педагогічних працівників; про підготовку статистичного 

звіту № 83-РВК; про заповнення форми звітності  ЗНЗ-1; про підготовку 

закладів освіти до початку опалювального сезону та аналіз використання 

енергоносіїв. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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