ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 12 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання
12 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: 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 2017-2019 роки»; про затвердження Міської
програми ,,Молодь” на 2018 - 2020 роки; про затвердження Міської програми
підтримки сімей на 2018- 2020 роки; про затвердження Міської програми
відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки; про затвердження
Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
на 2018 - 2020 роки; про затвердження Програми розвитку мікрорайонів на
2018 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету,
передбачених на фінансування цієї Програми; про порядок оприлюднення
інформації про діяльність комунальних підприємств Міської ради міста
Кропивницького; про розгляд пропозиції щодо створення робочої групи з
питань розробки проекту реконструкції Набережної р. Інгул; 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
надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних
видів документів; про затвердження Програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки;
про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 березня 2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку малого
і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки»; про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації
громадського
бюджету
(бюджету
участі)
у
м.Кропивницькому
на 2017-2020 роки»; про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на
2016 і 2017 роки за 2017 рік; про продовження терміну дії Програми «місцевих
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стимулів» для працівників охорони здоров’я; про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження
Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення
м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки»; про звільнення окремих категорій осіб,
від оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується до
бюджету міста Кропивницький; про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет
на 2018 рік»; про розгляд листів виконавчих органів.
12 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.
На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про затвердження Програми розвитку мікрорайонів
на 2018 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету,
передбачених на фінансування цієї Програми; про надання згоди на участь
Міської ради міста Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного
Банку «Безпека дорожнього руху в містах України».
Підтримано електронну петицію від 12.02.2018 щодо створення
притулку для тварин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та
запрошеними особами.
Райкович А.П. зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення
комунальними підприємствами порядку в місті; посилення контролю за
станом рекламоносіїв та удосконалення рекламної політики в місті; здійснення
постійного контролю за епідемічною ситуацією та дотриманням
температурного режиму, особливо у навчальних закладах; здійснення
перевірки якості харчування у навчальних закладах; якісної підготовки до
проведення засідання виконавчого комітету, сесії міської ради, масових
заходів.
Розглянуто питання про публічне представлення інформації про бюджет
за бюджетними програмами 2017 року.
12 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-
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комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених
територій, контейнерних майданчиків, вулично-шляхової мережі; про
усунення ямковості; про обстеження доріг по вулицях Вокзальній та
Полтавській, виготовлення проектно-кошторисної документації на їх
капітальний ремонт та інші.
12 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба привітала найповажнішу за віком кропивничанку
Пелагею Федосіївну Четвертак зі 104-ю річницею від дня народження.
Побажала іменинниці міцного здоров’я та ще довгих років життя і вручила їй
квіти, цінний подарунок та матеріальну допомогу у розмірі 2000 гривень.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи до Дня Святого Валентина: ДЮК «Зоряний» - майстер-клас із
виготовлення валентинок; ДЮК «Ровесник» - виготовлення скриньки
кохання.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
12 лютого на площі перед міською радою відбулася презентація
спеціальної комунальної техніки, придбаної у 2017 році через електронну
систему закупівель “ProZorro”.
Всього за 2017 рік за бюджетні кошти було придбано 7 одиниць техніки
на загальну суму 15, 931 мільйона гривень. Головне управління житловокомунального господарства міської ради придбало 3 трактори МТЗ-82.1 та
комплектуючі до них на суму 1, 800 мільйона гривень. Ці трактори передані
на баланс КП «Аварійно-диспетчерська служба» для розчищення територій,
які обслуговують ЖЕО.
Автопарк КП “Універсал-2005” поповнився підмітально-прибиральною
машиною «ГЛОБУС», сміттєвозом із заднім навантаженням СБМ-304/1 на
базі автомобіля МАЗ, трактором МТЗ-82.1 та автобусом “Рута” для
перевезення працівників підприємства на робочі місця.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

