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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради                        

восьмого скликання 
 

22 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 
відбулося третє засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 
скликання. 
 В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради, голова Фортечної 
районної у місті Кропивницькому ради В.Закаблуковський, голова 
Подільської районної у місті Кропивницькому ради В.Стецюк, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації                         
та громади міста. 
 Міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради Олег Колюка 
привітали кропивницьких спортсменів та їх тренерів, які продемонстрували 

високі спортивні результати в 2020 році та стали стипендіатами міської ради, 

а також переможців міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених». 

 Міський голова оголосив про створення фракцій політичних партій                     

в Кропивницькій міській раді, а саме: фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ» у складі 6-х депутатів, голова Ковальова-Алокілі Ольга 
Андріївна; фракції політичної партії «Рідне місто» у складі 4-х депутатів, 
голова Шамардін Олександр Сергійович. 

На третьому засіданні було прийнято 6 рішень, з них: про внесення 
доповнень до рішення Кропивницької міської ради  від 04 грудня                                 
2020 року № 10 «Про кількісний та персональний склад Виконавчого 
комітету Кропивницької міської ради восьмого скликання»; про утворення                               
та визначення кількісного складу постійних комісій Кропивницької міської 
ради восьмого скликання; про затвердження Положення про постійні комісії 
Кропивницької міської ради восьмого скликання; про затвердження складу 
постійних комісій Кропивницької міської ради восьмого скликання;                                
про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

Робота першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
завершена. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

22 грудня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені ФОП О* та ФОП Т*. 

Розглянуто питання про легалізацію виплати заробітної плати                                  

і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  
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міста Кропивницького, які у серпні – вересні 2020 року нараховували 

заробітну плату працівникам менше або на рівні мінімального розміру 
Прийнято рішення тримати на контролі ситуацію з легалізації виплати 

заробітної плати у фізичних осіб-підприємців. 
 

22 грудня 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 «Максим М»,               

ТОВ «КУА Сприяння», ПП «Урса-Транс», ТОВ «Агрономич», ТОВ 

«Компанія Аполон» та ТОВ «Ярп». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                   
(далі – ЄСВ); про дотримання державних гарантій стосовно мінімального 
розміру заробітної плати на підприємствах, які у серпні 2020 року 
нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 4723,00 грн. 

Прийнято рішення тримати на контролі інформацію щодо погашення 
заборгованості з ЄСВ ТОВ «Максим М», ТОВ «КУА Сприяння»,  

ТОВ «Агрономич» та взяти до відома інформацію, надану членам робочої 
групи іншими представниками юридичних осіб, запрошеними на засідання. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 З нагоди новорічних свят управлінням соціальної підтримки населення 
вручено подарунки 38 дітям загиблих (померлих) та зниклих безвісти 

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

22 грудня відбулося онлайн-засідання колегії управління освіти 

Кропивницької міської ради.   

Розглянуті питання: про охоплення позашкільною освітою дітей                            

та підлітків міста; про результативність роботи гуртків у закладах 
позашкільної освіти; про стан роботи зі зверненнями громадян;                                      

про погодження річного плану роботи управління освіти на 2021 рік;                          
про погодження річного плану роботи колегії управління освіти на 2021 рік; 
про погодження перспективного плану роботи управління освіти                                     

на 2021-2025 роки; про виконання попередніх рішень засідань колегії. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
 

Ірина Штадченко 35 83 89 


