ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
21 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
21 травня під співголовуванням голів постійних комісій, депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега
Краснокутського та Миколи Гамальчука відбулося спільне засідання
постійних комісій міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні: секретар міської ради Табалов А.О.,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дзюба Н.Є., депутати міської ради, керівники виконавчих органів міської
ради, представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуто питання: про можливість створення комунальної мережі
аптечних закладів в місті Кропивницькому; про звернення депутатів Міської
ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України та Прем’єрміністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі «Охорона
здоров’я» м.Кропивницького.
21 травня під співголовуванням голів постійних комісій, депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега
Краснокутського та Максима Линченка відбулося спільне засідання
постійних комісій міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань
діяльності
виконавчих
органів
ради
Паливода
А.А.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуто питання про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік.
21 травня 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: керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
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Розглянуті питання: про передачу майна Кропивницькому міському
військовому комісаріату; про передачу майна військовій частині А1840;
про передачу майна військовій частині А0680; про перерозподіл видатків
на 2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень управління
розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького;
про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15
лютого 2018 року № 1405, 1407» («Про затвердження Міської програми
«Молодь»
на 2018- 2020 роки», «Про затвердження Міської
програми відпочинку
та оздоровлення дітей на 2018 - 2020
роки»); про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року №
759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях
України та членів їх сімей
на 2017-2019 роки»; про
внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»; про встановлення
розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому
на 2020
рік.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 травня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії
з житлових питань.
Розглянуто 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з обліку; про віднесення квартир до числа службових;
про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку.
Комісія також розглянула 6 звернень з житлових питань та житлові
умови 3-х сімей.
21 травня 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.
Розглянуті 50 протоколів про адміністративні
правопорушення,
передбачені статтями 94, 152, 179, 212-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по
29 протоколах на загальну суму 33541 грн. Закрито провадження по
15 протоколах. Перенесено розгляд 6-ти протоколів на наступне засідання
комісії.
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21 травня відбулась прес-конференція заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди, директора
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій начальника управління економіки Маріанни Моркви та голови
Центральноукраїнської
спілки
будівельників
Михайла
Батрака.
Мова йшла про проведення чергової галузевої сесії Муніципального
інвестиційного форуму «TIME to INVEST» на тему: «Будівництво.
Енергозбереження. Архітектура».
21 травня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про своєчасне скошування трави на прилеглих
територіях; про проведення інструктажів щодо безпечної поведінки біля
водойм у літній період; про оновлення статутів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл; про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період; про проведення
спортивно-масових заходів з нагоди Дня захисту дітей; про надання
пропозицій щодо нагородження відзнакою міського конкурсу «Дитина року»;
про перевірку аварійних виходів, оновлення планів евакуації в спортивних
закладах; про економне використання води, енергоносіїв, дотримання
затверджених лімітів.
21 травня старший педагог-організатор відділу сім’ї та молоді
управління молоді та спорту Анжела Ручина провела нараду з педагогамиорганізаторами дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. до
Всесвітнього дня боротьби із тютюнопалінням та участь у святковому заході
«Ми діти твої, Україно!» та інші.
21 травня відбулося засідання виконавчого комітету Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради.
До порядку денного було внесено 5 питань, серед яких: про результати
роботи районної комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким
категоріям
осіб
при виконавчому комітеті Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради; про затвердження Положення про організацію
роботи
служби «соціальне вантажне перевезення» територіального
центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Фортечного району
м. Кропивницького. З усіх питань прийняті
відповідні рішення.
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21 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання були запрошені: ФОП Л* та ФОП С*.
Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати
і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району
міста Кропивницького, які у січні 2019 року нараховували заробітну плату
працівникам менше 4173,00 грн.
Вирішено: взяти до відома надану членам робочої групи інформацію.
21 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
інших соціальних виплат.
На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій,
установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Новбудтех»,
ТОВ «Квадрат-Плюс», ТОВ «Транслател» та ПП «Роспринт».
Розглянуті питання щодо стану погашення заборгованості зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної
плати на підприємствах, які у січні 2019 року нараховували найманим
працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн.
Вирішено: здійснити обстеження ТОВ «Новбудтех» з питання
погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та взяти до відома
надану іншими запрошеними представниками підприємств інформацію.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 19 по 21 травня в м. Кам'янському проходив чемпіонат України
з плавання серед спортсменів з вадами слуху. Офіційні змагання зібрали
75 спортсменів із 10-ти команд. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста
Кропивницького вдало виступили на чемпіонаті, виборовши загалом
12 нагород. Так, Ірина Терещенко завоювала 4 золоті, одну срібну та одну
бронзову медалі, в активі Дар’ї Тарасенко 2 золоті, 3 срібні та одна бронзова
нагорода. Тренує кропивницьких плавчинь Олена Кузніцова.
21 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 8 – кіно день «Справжні твори мистецтва не старіють» з нагоди
250-річчя від дня народження Івана Котляревського. Всі бажаючі мали змогу
переглянути екранізовані твори великого полтавчанина, вчителя,
військового, фольклориста, а головне – поета та драматурга, зачинателя нової
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української літератури, талановитого автора «Енеїди», «Наталки Полтавки»,
«Москаля – чарівника» та поділитися думками щодо його творчості;
№ 9 – бесіда «Мандрівка у світ І. Котляревського» з нагоди 250-річчя
від дня народження Івана Котляревського. Для дітей працювала тимчасова
ресторація «Енеєва кухня». Усі читачі книгозбірні мали можливість
скуштувати страви, описані Котляревським у славнозвісній «Енеїді».
Бібліотекарі відшукали старовинні рецепти, які були популярними на
українському столі у 18 столітті, та влаштували надзвичайно смачну
дегустацію. Це були галушки, потапці (давній козацький бутерброд із
житнього хліба з підсмаженим салом та зеленню), пундики (смажені коржі на
сироватці, перемазані засмажкою із цибулі), шулики (запечені тістечка з
розтертими в макітрі маком, цукром та медом), мандрики (сирне печиво,
схоже на пампушки;
центральна бібліотека – виставка однієї книги, вікторина, слайдпрезентація «Іван Котляревський: знайомий та незнайомий». Головний
бібліотекар закладу розпочала зустріч з бесіди-діалогу «Сторінками життя
Івана Петровича Котляревського», використовуючи відеопрезентації.
На виставці однієї книги «Над книжкою твоєю «Енеїда» нащадок схилить
радісне чоло» було представлено цей твір різних років видання:
1961, 1981, 1983, 2004, 2012. Виставка була доповнена матеріалами про
народний побут українців та артефактами, адже в «Енеїді» відтворено
етнографію українців: звичаї, обряди, повір’я, розваги, пісні, ігри, страви,
напої, вбрання.
Літературна вікторина закріпила набуті знання про особистість та
творчість письменника. А на завершення заходу читачі брали участь
у конкурсі «Знайди продовження прислів’я з «Енеїди». Найактивніший
учасник заходу був нагороджений символічним призом.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
21 травня під головуванням начальника управління освіти Лариси
Костенко відбулося друге засідання комісії для проведення конкурсного
відбору на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр № 3» Міської ради міста Кропивницького.
За рішенням конкурсної комісії управлінню освіти Міської ради міста
Кропивницького рекомендовано призначити на посаду директора
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради
міста Кропивницького Воронова Юрія Миколайовича.
21 травня
на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса
Костенко провела нараду з керівниками закладів освіти міста.
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Розглянуті питання: про дотримання фінансової дисципліни та
економію бюджетних коштів; про профілактику інфекційних захворювань та
харчових отруєнь в закладах освіти міста; про відкриття освітніх установ
відпочинку
з денним перебуванням та організацію літнього
оздоровлення дітей.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

