ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
06 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
06 листопада під головуванням міського голови Андрія
Райковича відбулося перше засідання тринадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 36 депутатів міської ради, голова
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова
Новенської селищної ради Денисенко С.П., заступник директора ДП
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Таран А.В., директор КП
«Теплоенергетик» Чельник О.С., голова правління ВАТ «Кіровоградгаз»
Гладкий О.М., начальник управління кадрового забезпечення Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області Горбенко О.В.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громади міста.
Перед початком засідання міський голова Райкович А.П. та секретар
міської ради Табалов А.О. вручили свідоцтва стипендіата міського голови
шести найкращим студентам вищих навчальних закладів міста
І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації, які протягом двох семестрів мали тільки
відмінні оцінки та проявили себе як творчі особистості, маючи значні успіхи
в науковій, дослідницкій, професійній діяльності.
На першому засіданні було прийнято 82 рішення, а саме: про
депутатські запити депутатів міської ради; про звільнення Грабенка О.В.; про
передачу майна; про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада
2017 року
№ 1194 «Про затвердження Міської програми
профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21
грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; 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
та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429; про звільнення
від сплати земельного податку на
2019 рік; про доповнення до
Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік;
про затвердження Плану
діяльності Міської ради міста Кропивницького
з підготовки
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проектів регуляторних актів на 2019 рік; про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68
«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про
адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки»; про затвердження
передавальних актів; про зняття з контролю окремих рішень Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання; про повернення з оренди цілісного
майнового комплексу державного комунального підприємства теплових
мереж «Кіровоградтеплоенерго»; про затвердження дислокацій технічних
засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про
створення комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Міської
ради міста Кропивницького», «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської
ради міста Кропивницького», «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської
ради міста Кропивницького»; 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
затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових
комплексів комунальних підприємств територіальної громади міста
Кропивницького після припинення або розірвання договору оренди; про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від
21 листопада 2017 року № 1188 «Про затвердження переліку об'єктів
комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації»;
про деякі питання, пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу
«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін
до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року №
1596 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення
(реорганізації)
у комунальне некомерційне
підприємство»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про припинення
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.
Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації)
у
комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833
«Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки»; про встановлення заборони продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) у визначений час доби в межах міста Кропивницького; про

3
реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 («Про структуру,
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»);
про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції газети;
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»; про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»; про
внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 «Про
затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і
науки України про виділення додаткових коштів; про звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького до Прем’єр-міністра України, Кабінету
Міністрів України та в.о. Міністра охорони здоров’я України щодо фінансової
незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького;
про спрямування коштів; про внесення змін до рішення міської ради від
15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження Міської програми соціальноправового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки»;
про уповноваження; про доручення; про внесення змін до рішення міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1200 «Про надання згоди на безоплатну
передачу з державної власності до комунальної власності територіальної
громади
м. Кропивницького світлофорних об'єктів»; про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року
№ 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у
місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»; про внесення змін до рішення
міської ради від 27 червня
2017 року № 985 «Про затвердження Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на
2017-2020 роки»;
про внесення змін до рішення міської ради
від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»; про
виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29
липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Кіровоградської міської ради»
(зі змінами); про
внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; про затвердження істотних умов
договору енергосервісу.
В роботі тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
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оголошено перерву.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань.
Розглянуто сім проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
взяття на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького; про
зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень; про
віднесення квартири до числа службових комунального закладу
“Кропивницький культурно- дозвіллєвий центр”; про виключення квартири із
числа службових; про надання ордерів на жилі приміщення; про внесення
змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 10 березня 2016 року
№ 162
“Про затвердження нового складу громадської
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради”.
Комісія також розглянула два звернення громадян з житлових питань.
06 листопада під головуванням заступника голови адміністративної
комісії – головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах
юридичного управління Артема Шершнюка відбулося засідання
адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуто 63 протоколи про адміністративні
правопорушення,
передбачені статтями 152, 179 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по
35 протоколах на загальну суму 35955 грн. Закрито провадження по
26 протоколах. Розгляд матеріалів по 2-х протоколах перенесено на наступне
засідання.
06 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуті питання: про тепловий режим у дитячо-юнацьких
спортивних школах; про прибирання опалого листя; про участь вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл у зустрічі міського голови з молоддю;
про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки; про проведення в дитячо-юнацьких
спортивних школах занять з надання першої медичної допомоги.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 01 по 06 листопада в м. Кривий Ріг проходили змагання зонального
етапу чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2006 року народження.
Наше місто представляли юні гандболістки КДЮСШ № 2 Міської ради
міста Кропивницького. Вихованки даної спортивної школи перемогли
суперниць із Херсона, Запоріжжя та Овідіополя, мінімально поступившись
лише господаркам змагань.
Такий результат дозволив підопічним Світлани Крохмаль пробитися до
фінальної частини чемпіонату України, який відбудеться в березні 2019 року.
06 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - поле чудес «Українська народна казка»;
ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальна програма з таеквондо «Сила та
здоров’я».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
06 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої
інспекції та працівника поліції проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській
(біля ринку “Центральний”).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Порушення правил благоустрою міста). На час проведення рейду
несанкціонована торгівля була ліквідована.
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.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

