
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

                                  14 серпня 2019 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького

сьомого скликання

14 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської

ради  міста  Кропивницького  сьомого  скликання  Володимира  Зайченка

відбулося засідання постійної комісії  Міської ради міста Кропивницького з

питань  житлово-комунального  господарства,  енергозбереження  та

комунальної власності.

На  засіданні  були  присутні:  заступник  міського  голови  з  питань

діяльності виконавчих органів ради О.Вергун, керівники виконавчих органів

міської ради, керівники комунальних підприємств міської ради, представники

засобів масової інформації та громади міста.

Розглянуті  питання: про зняття  з  контролю  окремих  рішень  Міської

ради міста Кропивницького сьомого скликання; про звільнення на 50% від

оплати  за  користування  житлово-комунальними  послугами  осіб  з

інвалідністю                             1 і 2 груп по зору; про розповсюдження та

використання полімерних виробів та тари; про звернення до Верховної Ради

України та Кабінету Міністрів України; про затвердження Порядку сприяння

проведенню  громадської  експертизи  діяльності  Міської  ради  міста

Кропивницького  та  її  виконавчих  органів;  про внесення  змін  до  рішення

Кіровоградської міської ради                                  від 21.11.2017 № 1204 «Про

залучення  кредиту  НЕФКО  для  фінансування  інвестиційного  проекту

«Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного

освітлення в м. Кропивницькому»;                                       про затвердження

Плану перспективного розвитку міста  Кропивницького на 2019-2021 роки;

про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації

комунального  майна; про  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності

світлофорного об’єкта; про Бюджетний регламент проходження бюджетного

процесу  бюджету  міста  Кропивницького; про  підготовку  міського

господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2019-2020  роки;

про фінансування КП «Теплоенергетик», ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»,

КП  «Універсал  2005»,  КП  «Благоустрій»,  КП  «Міськсвітло»; про  стан

виконання  Програми  утримання,  благоустрою  та  розвитку  житлово-

комунального  господарства  міста  Кропивницького  в  2019  році; про

врегулювання питань,  пов’язаних з  підготовкою до опалювального сезону;

про внесення змін до рішення міської ради від 09 липня 2009 року № 2385

«Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади

м.Кіровограда  56-квартирного  житлового  будинку  з  вбудованими

приміщеннями  магазину  та  кафе  по вул.  Червонозорівській,  23-г»;

про внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  міської  ради  від  17  січня
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2017  року  №  762  «Про  затвердження  Програми  розвитку  дорожнього

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»;

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  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 та доповнень

до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 «Про затвердження

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на

2017-2019 роки».

14 серпня під головуванням голів постійних комісій, депутатів Міської

ради  міста  Кропивницького  сьомого  скликання  Олега  Краснокутського  та

Олександра  Шамардіна  відбулося  спільне  засідання  постійних  комісій

Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,

планування  та  соціально-економічного  розвитку  та  з  питань  архітектури,

будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони

навколишнього природного середовища.

На  засіданні  були  присутні:  в.о.  начальника  Кропивницького

управління  ГУ  ДФС  у  Кіровоградській  області  О.Єфимович,  начальник

відділу адміністратування місцевих податків та зборів, екологічного податку

та  рентної  плати  Кропивницького  управління  ГУ  ДФС  у  Кіровоградській

області  В.Кузьменко, начальник відділу погашення боргу Кропивницького

управління  ГУ  ДФС  у  Кіровоградській  області  А.Ковальчук,  начальник

Управління Державної казначейської служби України у м. Кропивницькому

Н.Бутенко,  заступник  директора  ТОВ  «Кіровоградська  обласна  ЕКА»

А.Панасюк, керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів

масової інформації та громади міста.

Розглянуто питання щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в

місті  Кропивницькому. Також  заслухано  інформацію  стосовно  структури

тарифів на електроенергію в нашому регіоні.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

14  серпня секретар  міської  ради  Андрій Табалов  провів  нараду  з

питання підготовки та  проведення у місті  Кропивницькому заходів до Дня

Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України.

У нараді брали участь: голови районних у місті Кропивницькому рад,

керівники  виконавчих  органів  міської  ради,  керівники  комунальних

підприємств  міста,  представники  Управління  патрульної  поліції  в

Кіровоградській  області,  військовий  комісар  Кропивницького  міського
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військового комісаріату, голова Громадської ради при Виконавчому комітеті

Міської ради міста Кропивницького, волонтери.

14  серпня  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 оперативну нараду з керівниками закладів  освіти міста.  

Розглянуто  питання  про  готовність  закладів  освіти  до  нового

2019/2020 навчального року.

14 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії

з  питань  призначення  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим

сім’ям,  соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам,  житлових

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

особі,  яка  досягла  загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на

пенсійну виплату. 

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо

переміщеним  особам  - 5  (призначено - 5);  житлових  субсидій  - 30

(призначено - 26) та пільг - 2 (призначено - 2).

14 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної

у  місті  Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія  відбулося  засідання

адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Подільської  районної

у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто  9  протоколів  про  адміністративні  правопорушення,

передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення.

На  4-х осіб накладено адміністративне стягнення у  вигляді  штрафу,

5 справ закрито.

Події суспільно-політичного життя

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

14 серпня у бібліотеці-філії № 15 МЦБС відбувся фольклорний фуршет

«Прийшов  спас,  втікає  літечко  від  нас».  Свято  супроводжувала  книжкова

викладка «З Медовим спасом!», атрибутами якої були мед, рулети та булочки

з  маком.  Бібліотекарі  розповіли  про  свято  Маковія,  звичаї  та  традиції,

пов’язані  з  ним.  А  учасники  толоки  складали  букети,  які  називаються

«маковейчики», та активно долучилися до приготування української страви

«шулики». 

Питання соціально-економічного стану

Житлово-комунальна сфера
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14  серпня  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:  Яновського,  Романа  Майстерюка,  Залізничної

першої, Залізничної другої, Берегової, Салтикова-Щедріна, Симона Петлюри,

Шатила,  Генерала  Жадова,  Добровольського,  Олега  Ольжича,  Короленка,

Інтернаціональної, Соколівської, Бобринецького шляху, Родникової, Великої

Перспективної, Полтавської, Соборної та проспекту Університетського.

Під  час  рейду  за  виявлені  порушення  Правил  благоустрою  міста

складено  10  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  за  дії,

передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення,  та  видано  12  попереджень  щодо  усунення  недоліків

санітарного стану.   

Заступник начальника

організаційного відділу                       Ірина ШТАДЧЕНКО


