
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 24 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 24 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

конкурсної комісії з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького. 

 Проведено другий та третій етапи конкурсу, під час яких відбувся 

відкритий захист конкурсних пропозицій громадськими об’єднаннями 

соціальної спрямованості, а саме: Кропивницькою міською організацією 

Української Спілки ветеранів Афганістану, громадською організацією 

“Організація ветеранів України м. Кропивницького”, громадською 

організацією “Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького”, міським 

Товариством політичних в’язнів та репресованих, міською громадською 

організацією “Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС”, міською 

громадською організацією інвалідів “Сила духу” та складено рейтинг 

конкурсних пропозицій. 
  

24 листопада 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 були запрошені: ФОП С* та ФОП Л*. 

Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у серпні 2020 року нараховували заробітну плату 

працівникам менше 4723,00 грн. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію, надану членам робочої 

групи ФОП С* та тримати на контролі ситуацію з питання легалізації 

заробітної плати у ФОП Л*. 

 

24 листопада 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 Подільського 

району міста Кропивницького: ТОВ «ТЕМИС»,  ТОВ «Фортеця-Груп»,                         
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ТОВ «КІ Інвест», ПП «СТШ-Теплоенергогаз», ТОВ «Кропивницькбудінвест» 

та ТОВ «Агрополе-ЛТД». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                  

(далі – ЕСВ); про дотримання державних гарантій стосовно мінімального 

розміру заробітної плати на підприємствах, які у липні 2020 року 

нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 4723,00 грн. 

Прийнято рішення: тримати на контролі інформацію щодо погашення 

заборгованості з ЄСВ ТОВ «ТЕМИС», ТОВ «Фортеця-Груп»,                                         

ТОВ «КІ Інвест», ПП «СТШ-Теплоенергогаз» та стан дотримання виплати 

мінімальної заробітної плати ТОВ «Кропивницькбудінвест»; взяти до відома 

інформацію, надану членам робочої групи іншими представниками 

юридичних осіб, запрошеними на засідання. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

З 22-00 24 листопада до 02-00 години 25 листопада відповідно                                 

до рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                         

від 18.12.2018 року № 638 «Про уповноваження посадових осіб» 

начальником управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту                     з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Сергієм Горбовським та його заступником Аллою Козловою  

проведено перевірку об`єктів торгівлі з продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин у заборонений рішенням Міської ради міста 

Кропивницького час доби.   

В  результаті перевірки 10 об`єктів торгівлі складено один протокол                     

за статтею 156 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(продаж алкогольних напоїв у заборонений час доби). 

 

24 листопада в рамках реалізації проєкту «Муніципальнй патруль» 

проведено рейд - обстеження території по вул. Космонавта Попова. 

Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась. 
 

Освіта 

 

24 листопада відбувся І міський етап Всеукраїнського конкурсу «Нові 

технології в новій українській школі» у номінації «Розвивальні програми». 

І місце на міському етапі зайняла розвивальна програма «Дистанційний 

комунікативний простір як інструмент розвитку внутрішнього потенціалу 

підлітка». Авторський колектив: Сосновська М.В. – консультант комунальної 

установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників», 

Ланчуковська Л.О. – практичний психолог комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей –   школа –  дошкільний навчальний 

заклад      «Вікторія – П», Руденко О.О. – практичний психолог навчально-
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виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання». 

Відповідно до висновків міської експертної комісії програму можна 

рекомендувати до участі у ІІ обласному етапі конкурсу. 

 

24 листопада директор комунальної установи  «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького  Оксана Стрюкова провела онлайн-нараду  із заступниками 

директорів  з виховної роботи щодо вирішення організаційних питань участі                           

у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», яка триватиме                                          

з 25 листопада по 10 грудня.  

 

24 листопада на базі  комунальної установи  «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького в режимі онлайн проведено перший тур Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2021» в номінації «Українська мова та література». 

 
 

 

Начальник організаційного відділу   Олена РАЗУМЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


