ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 18 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
18 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської
ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося засідання постійної комісії
Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні депутати міської ради, керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про заходи щодо забезпечення регіональної мовної
політики в місті Кропивницькому; про перейменування комунального
підприємства «Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської ради» та
затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування комунального
підприємства «Елегант М» та затвердження Статуту в новій редакції; про
розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи; про затвердження
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки; про затвердження
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у
м. Кропивницькому на 2018-2019 роки; про звіт голови постійної комісії
Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
18 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської
ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося засідання постійної
комісії Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями
розвитку на 2019 і 2020 роки; про затвердження Програми зайнятості
населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки; про затвердження
тимчасового Порядку призначення керівників закладів освіти міста
Кропивницького за результатами конкурсного відбору; про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1144 «Про
передачу майна»; про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку
та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік; про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
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2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017-2019 роки».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
конкурсної комісії з визначення перевізника на міському автобусному
маршруті загального користування. У засіданні брали участь члени конкурсної
комісії та керівники підприємств–перевізників: ПП «Автобаз-Кіровоград»,
КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс»,
КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», які подали
документи на участь у конкурсі.
За результатами проведеного конкурсу та результатами голосування
конкурсним комітетом до участі допущено КП «Електротранс» Міської ради
міста Кропивницького» та визначено перевізником за міськими автобусними
маршрутами № 103, 104-а, 111-Б, 116, 118, 123, 274 терміном на 5 років.
Підприємства-претенденти: ПП «Автобаз-Кіровоград», КТ «АвтолегіонВарванської Ю.В.», ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» до участі в конкурсі не
допущені у зв’язку з невідповідністю вимогам чинного автотранспортного
законодавства.
18 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам
антитерористичної
операції,
членам
сімей
загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових
обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. Розглянуто та погоджено
2 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції та
1 звернення від сім'ї загиблого учасника АТО.
18 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та
погоджено 64 звернення учасників антитерористичної операції.
18 січня спеціальна комісія у складі заступника міського голови Наталії
Дзюби, начальника управління охорони здоров’я Оксани Макарук, депутатів
міської ради та представників Громадської ради за дорученням міського
голови здійснила перевірку закладів охорони здоров’я щодо якості організації
харчування хворих. Члени комісії відвідали харчоблоки та їдальні у дитячій
міській лікарні, центральній міській лікарні № 1, міській лікарні швидкої

3

медичної допомоги та пологовому будинку № 1 та переконались, що раціон
хворих збалансований, включає у себе м’ясні, молочні продукти, різноманітні
каші, салати, хлібобулочні вироби, корисні компоти та узвари.
18 січня під головуванням голови районної у місті ради Руслана
Фросіняка відбулось засідання виконавчого комітету Подільської районної у
місті Кропивницькому ради.
Розглянуті та прийняті рішення з 6 питань порядку денного: про підсумки
роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської
районної у місті Кропивницькому ради за 2017 рік; про затвердження лімітів
споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2018 рік
розпорядникам коштів районного у місті бюджету; про затвердження складу
районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни; про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб;
про погодження проекту рішення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради сьомого скликання «Про виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району
м. Кропивницького на 2017 рік; про погодження кандидатури опікуна С**.
Діалог влади з народом
18 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулись 4 заявники з питань: відключення від централізованого
опалення та надання дозволу на встановлення автономного опалення, ремонту
будинку.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 січня в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної ради
при виконавчому комітеті міської ради, на якому розглянуто питання: про
підведення підсумків роботи за 2017 рік; про організацію та проведення
заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня закоханих
та благодійного молодіжного балу на підтримку ветеранів АТО.
18 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Гермес» – виховний захід до Дня Соборності України «Наша
Батьківщина – рідна Україна!»; ДЮК «Скіф» – година спілкування до Дня
Соборності України.
18 січня у бібліотеці-філії № 2 Кіровоградської МЦБС в рамках
засідання юнацького клубу «КЛюЧ» було проведено літературний вечір
«Ярій, душе! Ярій, а не ридай…» з нагоди 80-річчя від дня народження

4

Василя Стуса. Члени клубу (учні ВПУ№ 4) переглянули відеофільми «Василь
Стус. До 80-ї річниці з дня народження», «Обличчя України. Василь Стус».
На літературному вечорі звучали поезії Стуса у виконанні студентів, акторів,
співаків.
Присутні брали участь у вікторині «Феномен доби». Завершився захід
оглядом книжкової виставки «Василь Стус – людина, поет, легенда».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

