ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
18 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
18 березня 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про звільнення на 50 % від оплати за користування
житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які
загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан;
про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними
послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору; про затвердження Статуту
комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» у новій
редакції»; про затвердження істотних умов договору енергосервісу;
про затвердження передавального акта;
про створення комунального
некомерційного підприємства шляхом перетворення дитячої міської
поліклініки № 1; про створення комунального некомерційного підприємства
шляхом перетворення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда»; про розгляд електронної петиції від 13.03.2019 щодо
збереження футбольного клубу «Зірка».
18 березня 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.
Розглянуті питання: про внесення змін та доповнень до Регламенту
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції; про звільнення на 50 % від оплати за користування житловокомунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при
виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан; про затвердження
переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають
під дію Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків»; про затвердження Статуту комунального
підприємства «Авірійно-диспетчерська служба» Міської ради міста
Кропивницького» у новій редакції»; про внесення змін до рішення міської
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ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки»; про звіт голови постійної комісії Міської
ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності; про розгляд електронної петиції
від 21.02.2019 щодо переходу населення на автономне опалення на місцевому
рівні.
18 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського
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., Паливода А.А. та Вергун О.С., керівники виконавчих органів
міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про скасування рішення Міської ради міста
Кропивницького від 12.07.2018 № 1750 «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького
Кіровоградської області»; про внесення змін та доповнень до Регламенту
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про передачу
паливно-мастильних матеріалів; про затвердження напрямів діяльності та
заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами місцевого
самоврядування та комунальними підприємствами міської ради в сфері
пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки; про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції; про надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита
за видачу певних видів документів; про встановлення ставок туристичного
збору на території міста Кропивницького; про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276
«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»;
про внесення змін 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 затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від
20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»;
про договір поруки.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 березня 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.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: продовження
робіт із забезпечення комунального порядку в місті; контролю за станом
земельних ділянок, переданих в оренду, особливо в центральній частині міста,
але які не використовуються за призначенням; приведення в належний вигляд
фасадів будівель, в т.ч. торговельних закладів та закладів ресторанного
господарства; основних завданнях на 2019 рік - розробці стратегії
теплопостачання міста та проведення заходів з теплоефективності,
оптимізації чисельності працюючих в комунальних закладах, покращенні
стану справ із надходження земельного податку; організації харчування дітей
та хворих в освітніх та лікувальних закладах; забезпечення в місті
громадського порядку; активізації роботи щодо припинення торгівлі у
невизначених місцях та інші.
Розглянуто питання про стан готовності виборчих дільниць
за результатами здійснення контролю відповідальними працівниками
за належним матеріально-технічним їх забезпеченням при підготовці
до проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року.
18 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду з
керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про виконання робіт з благоустрою закріплених та
прилеглих територій після зимового періоду; про прибирання вуличнодорожньої мережі; про створення робочих комісій для перевірки роботи
підпорядкованих житлово-комунальних підприємств; про виконання
ремонтних робіт на мережах зовнішнього освітлення із залученням
комунального транспорту у вихідні дні; про активізацію роботи з наведення
порядку та благоустрою кладовищ та інші..
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Зоряний» – конкурс виробів з бісеру; ДЮК «Зоряний» –
змагання з армспорту «Сила та здоров’я»; ДЮК «Надія» – змагання
з таеквон-до «Сила та здоров’я».
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18 березня на базі комунального закладу «Козацька гімназія Міської
ради міста Кропивницького» проведено майстер-клас першої допомоги для
учнів 9-х класів.
Захід організований завдяки співпраці учнівського руху Червоного
Хреста, управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького,
міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області та
міського координаційного сектора національно-патріотичного виховання
дітей та молоді.
Учасники майстер-класу отримали сувеніри та літературу на
олімпійську тематику від обласного відділення НОК України.
З 13 по 18 березня у м. Києві проходив чемпіонат України зі стрільби
кульової у приміщенні серед спортсменів з вадами слуху. Змагання зібрали
55 учасників. Наше місто представляли 5 стрілків, які є вихованцями
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
та комунального закладу реабілітаційна дитячо-юнацька спортивна школа
інвалідів «Інваспорт» управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації.
Кропивницькі спортсмени, а саме: заслужений майстер спорту України
Сергій Фомін у вправі МП-6 (малокаліберна зброя) та Оксана Садовенко у
вправі ПП-2 (пневматична зброя) у фінальній серії встановили два рекорди
України. Загалом наші снайпери здобули 8 нагород: Сергій Фомін - дві золоті
та дві срібні медалі; Олександр Костик - дві золоті та одну срібну медалі;
Оксана Садовенко - одну золоту медаль.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
18 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської
ради
міста
Кропивницького,
міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, Кропивницького
управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, працівників поліції та міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”) щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю було припинено.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 4 протоколи за статтею 152, за торгівлю з рук у невстановлених
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місцях працівником поліції складено 2 протоколи за статтею 160 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та вилучені ваги.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

