ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
05 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
05 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні: начальник управління розвитку транспорту
та зв'язку Вергун О.С. та представники засобів масової інформації.
Розглянуто питання про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про затвердження
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у
м. Кропивницькому на 2018-2019 роки».
05 вересня 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: секретар міської ради Табалов А.О.,
заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосін О.В. та Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми
розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про
перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я;
про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1226 «Про звільнення від сплати державного мита»; про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63
«Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування
«Електронне місто» на 2016-2018 роки»; про внесення змін до рішення 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 міста Кропивницького
на 2016 – 2018 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про затвердження
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки»; про внесення змін до рішення
міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми
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розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на
2017 - 2021 роки»; про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження
Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018 – 2021 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми матеріальної
підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки»;
про перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького на 2018 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на
2018 рік»; про звільнення від сплати земельного податку на 2019 рік;
про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання; про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції
в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджених
рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759.
05 вересня 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: керівники виконавчих органів міської ради
та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про затвердження передавального Акту майна з
балансу комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини» на баланс комунального некомерційного підприємства
«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста
Кропивницького»; про затвердження передавального Акту майна з балансу
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1
м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради
міста Кропивницького»; про затвердження передавального Акту майна з
балансу комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 2 м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького»
Міської ради міста Кропивницького»; про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та
затвердження його Статуту»; про внесення змін до рішення міської ради від
17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього
господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»;
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про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня
2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018 – 2021 роки».
05 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні: керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
05 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні була присутня начальник управління соціальної підтримки
населення Вовк Ю.М.
Розглянуті питання: про виділення коштів на відшкодування додаткових
витрат для проведення поховання; про внесення змін та доповнень до Заходів
щодо
реалізації
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 17 січня 2017 року № 759.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
05 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:
про доцільність
усиновлення – 2; про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1;
про встановлення опіки – 1; про доцільність відібрання дітей – 1; про надання
дозволів – 5.
05 вересня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькому ради відбулося засідання комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та
пільг.

4
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 7 (призначено - 7); житлових субсидій – 39 (призначено
- 28) та пільг – 1 (призначено - 1).
05 вересня у приміщенні Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького за участю заступника голови Подільського районної у місті
Кропивницькому ради Артема Постолатія відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про співпрацю голів квартальних комітетів та
військового комісаріату та надання інформації щодо юнаків 2001 року
народження, які підлягають приписці до Кропивницького міського
військового комісаріату; про співпрацю соціальних працівників
територіального центру із головами квартальних комітетів щодо щорічного
оновлення довідок про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому
приміщені/будинку осіб; про проведення роз’яснювальної роботи серед
населення щодо покосу бур’янів та знищення карантинних рослин; про
підготовку до святкування Дня міста у 2018 році; про якість надання
інформації та дотримання термінів виконання доручень головами квартальних
комітетів Подільського району міста Кропивницького.
Діалог влади з народом
05 вересня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 16 заявників з питань: будівництва
водопроводу по вул. Львівській, реєстрації місця проживання неповнолітньої
дитини, незаконної забудови, надання дозволу на здійснення торгівлі,
заборони стихійної торгівлі, підтоплення будинків грунтовими водами та
виконання робіт з благоустрою по вул. Цілинній.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04-05 вересня на водно-гребній базі проведено «Олімпійський урок»,
присвячений Дню фізичної культури і спорту України.
Під час урочистого відкриття спортивного свята учасників змагань
привітали: заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації Ул’яна Соколенко та
срібний призер Олімпійських ігор з велоспорту на треку, почесний
громадянин міста Кропивницького Олександр Симоненко.
У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького; управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації; міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області, взяли участь

5
100 дітей. Юні спортсмени змагалися у спортивних конкурсах і перевірили
свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від обласного відділення НОК України. Також усі учасники заходу отримали
сувеніри з олімпійською символікою та літературу на спортивну тематику від
організаторів заходу.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
05 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій; спеціалізованої інспекції;
працівників поліції та міської дружини проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській (біля
ринку “Центральний”).
На час проведення рейду несанкціонована торгівля, яку здійснювали
30 осіб, була призупинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
Житлово-комунальна сфера
05 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської, Гоголя,
Дворцової, Полтавської, Студентського бульвару, Генерала Родимцева,
Беляєва, Симона Петлюри, Вокзальної, Ломоносова, Руслана Слободянюка,
Юрія Власенка, Волгоградської, Холодноярської, Делегатської; провулків:
Тітова, Повітрянофлотського, Училищного та площі Богдана Хмельницького.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
12 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

