ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
10 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
10 грудня 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., депутати
міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів
масової інформації та громади міста.
Розглянуті питання: про встановлення транспортного податку; про
організацію
харчування
учнів
та
вихованців
закладів
освіти
м. Кропивницького на 2019 рік; про звіти депутатів міської ради перед
виборцями; про затвердження перспективного плану роботи міської ради на
2019 рік; про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року
№ 473 («Про затвердження Комплексної програми внесення змін до
генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста
Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в
цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та
детального плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення
плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування
транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно
– планувальних рішень»); про внесення змін до рішення міської ради від
29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та
розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки»; про порядок
використання коштів на охорону об’єктів культурної спадщини; про
звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості
адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста
Кропивницького; про передачу майна; про внесення змін та доповнення до
рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на
2017 – 2020 роки»; про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408
(«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
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батьківського піклування, на 2018-2020 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 від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»;
про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб; про внесення змін та доповнення 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 Міської
програми соціального-правового захисту дітей, профілактики правопорушень
у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на
2017-2019 роки; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на
2018 рік»; про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 грудня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
В нараді брав участь голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкий О.М.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності
забезпечення стабільної роботи теплопостачальних підприємств з метою
зменшення рівня аварійності та проведення своєчасних розрахунків
теплогенеруючими
підприємствами
за
газопостачання,
посилення
роз»яснювальної роботи серед населення та позовно-претензійної роботи
серед боржників; вжиття конкретних заходів відповідно до технічних
можливостей з метою модернізації системи теплопостачання в місті;
продовження роботи щодо розбудови комунального транспорту; модернізації
системи управління житловим фондом; виконання робіт з відновлення
дорожнього покриття тепловодопостачальними підприємствами в місцях
проведення аварійно-ремонтних робіт; врегулювання питання щодо проїзду
по вулицях міста великовагового транспорту та інших.
Розглянуто питання про стан проходження опалювального сезону
2018/2019 року в м. Кропивницькому та розрахунки за спожитий природний
газ.
10 грудня т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного
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управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели
нараду з керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про розчищення від снігу та криги закріплених та
прилеглих територій, а також посипання їх протиожеледними сумішами; про
претензійно-позовну роботу з метою відшкодування коштів за надані послуги
з теплопостачання; про встановлення Новорічної ялинки на площі Героїв
Майдану; про виконання робіт з ямкового ремонту дорожнього покриття на
магістральних вулицях міста; про прочищення дворових каналізаційних
мереж; про забезпечення належної роботи підприємств в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року та інші.
10 грудня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
Розглянуто 23 звернення громадян та 16 звернень депутатів міської ради.
Погоджено надати допомогу 34 громадянам, відмовлено в наданні допомоги
5 громадянам.
10 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба вручила грошову допомогу 35 членам
Кропивницької міської організації інвалідів “Сила духу” по 1000 грн кожному
з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.
10 грудня заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячоюнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз
проведених заходів в рамках акції «16 днів проти насильства» (з 25 листопада
по 10 грудня); про організацію та підготовку заходів до Дня Святого Миколая,
Нового року та з нагоди 80-ї річниці утворення Кіровоградської області; про
постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних
секцій, температурним режимом та санітарним станом прилеглої до клубів
території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 07 по 10 грудня в м. Львові проходив ХІV відкритий турнір
з гімнастики художньої «Зимова казка». В змаганнях брали участь 38 команд
з Польщі, Білорусії та України. Від комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3» виступали 4 гімнастки. Найкращий
результат показала Анна Савченко, посівши почесне 6 місце за програмою
«кандидат у майстри спорту».
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З 08 по 10 грудня в м. Кам'янському відбувся Кубок України з плавання
серед спортсменів-інвалідів з вадами слуху. В змаганнях брали участь
55 учасників із 12-ти команд.
Спортсменки з м. Кропивницького, а саме: Ірина Терещенко завоювала
три золоті та одну срібну нагороди, а її одноклубниця Дар’я Тарасенко дві
золоті та одну срібну нагороди.
10 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр» до Міжнародного дня захисту прав
людини відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Знаю, захищаю,
реалізую своє право!» за участю учнів профільних правових класів. Діти
активно брали участь в обговоренні питань щодо прав людини в сучасному
суспільстві.
10 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:
ДЮК «Гермес» - конкурс дитячих малюнків «Малюємо Святого Миколая»;
ДЮКи «Чайка» та «Гермес» - перегляд мультиплікаційних пояснень Дитячого
фонду ООН з питань прав дитини в Україні та в світі; ДЮК «Зоряний» майстерня Святого Миколая з виготовлення святкових прикрас;
ДЮК «Гірник» - виготовлення декорацій до новорічної вистави;
ДЮК «Надія» - виховний захід «Я маю право» в рамках акції «16 днів проти
насильства».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

