ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
27 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
27 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського
відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.
На засіданні були присутні: секретар міської ради А.Табалов,
заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
О.Вергун та О.Мосін, керівники виконавчих органів міської ради та
представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію
харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м.
Кропивницького
на 2019 рік»; 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 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького
на 2019 – 2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2019-2021 роки»; про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до
опалювального сезону; про договори з реструктуризації заборгованості за
спожитий природний газ; про внесення змін та доповнень 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 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
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2017-2019 роки»;
про недостатність коштів в галузі «Освіта» м.
Кропивницького; про фінансову незабезпеченість галузі «Охорона здоров’я»
м. Кропивницького; про виділення коштів на відшкодування додаткових
витрат для проведення поховання; про збільшення видатків на надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста; про внесення
змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки,
затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760»; 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
міста
Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік.
27 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося перше засідання шістнадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 36 депутатів міської ради, голова
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, секретар
виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
Д.Зубов, голова Новенської селищної ради С.Денисенко, керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громади міста.
Міський голова оголосив декілька повідомлень, а саме:про припинення
діяльності
та
розпуск
депутатської
фракції
політичної
партії
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Міській раді міста Кропивницького;
про припинення діяльності та саморозпуск політичної партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність» в Міській раді міста Кропивницького на підставі
припинення діяльності політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»; про створення депутатської фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ» в Міській раді міста Кропивницького.
На першому засіданні було прийнято 62 рішення, з них: про депутатські
запити депутатів міської ради; про зміни в складі постійної комісії Міської
ради міста Кропивницького; про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 19.01.2016 № 44 («Про затвердження Графіка прийому
виборців депутатами Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
в громадських приймальнях депутатів»); про звільнення на 50% від оплати за
користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2
груп по зору; про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової
редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»;
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про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання; про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького
та Регламенту Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий
офіс» міста Кропивницького; про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2019-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми
розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки»; про
розповсюдження та використання полімерних виробів та тари; про звернення
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; про передачу
майна Кропивницькому міському військовому комісаріату; про передачу
майна;
про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих
органів; про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо
приватизації комунального майна; про безоплатне прийняття до комунальної
власності світлофорного об’єкта; про зняття з контролю окремих рішень
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207
«Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в
закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік»; 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 затвердження Плану перспективного розвитку міста
Кропивницького на 2019-2021 роки; про доповнення Плану діяльності
Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів
на 2019 рік;
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 перейменування та затвердження Статуту комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста
Кропивницького» в новій редакції; про перейменування та затвердження
Статуту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 2 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції; про
перейменування та затвердження Статуту комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» в
новій редакції; про перейменування та затвердження Статуту комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 Міської ради
міста Кропивницького» в новій редакції; про створення комунального
некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального закладу
«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»; про створення
комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення
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комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями
перинатального центру ІІ рівня»;
про створення
комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення
комунального закладу «Центральна міська лікарня
м.
Кіровограда»; про створення комунального некомерційного підприємства
шляхом перетворення комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницького»; про створення комунального некомерційного
підприємства шляхом перетворення Кіровоградської дитячої міської лікарні;
про затвердження передавального акта (комунальний заклад «Кіровоградська
міська лікарня швидкої медичної допомоги»); про затвердження
передавального акта (комунальний заклад «Міський пологовий будинок
з функціями перинатального центру ІІ рівня»); про затвердження
передавального акта (комунальний заклад «Центральна міська лікарня
м. Кіровограда»); про затвердження передавального акта (комунальний
заклад «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»); про
затвердження передавального акта (Кіровоградська дитяча міська лікарня);
про внесення змін до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни
функціонального призначення земельної ділянки по вул. Юрія
Бутусова, 20-а) та Плану зонування цієї території; про розроблення
детального плану території в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова
та Юрія Коваленка; про Бюджетний регламент проходження бюджетного
процесу бюджету міста Кропивницького; про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про
бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»; 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
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом
вулицями міста Кропивницького; 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 19 грудня
2017 року № 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи
теплопостачання у місті Кропивницькому на
2017-2019 роки»; про
внесення змін та доповнень 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 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
доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про
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затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»;
про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального
сезону;
про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кропивницького»;
про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9
«Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради сьомого скликання»; про перейменування
вулиці міста Кропивницького; про внесення змін до Заходів щодо реалізації
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від
17
січня
2017 року № 760; про перейменування шкіл; про договори з реструктуризації
заборгованості за спожитий природний газ; про регулювання земельних
відносин.
В роботі шістнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
оголошено перерву.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
27 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
20 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста
Кропивницького»; про затвердження фінансових планів; про організацію
проведення призову громадян України м.Кропивницького на строкову
військову службу у жовтні-грудні 2019 року; про надання грошової допомоги
членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти
учасників АТО, ООС до Дня захисника України; про надання грошової
допомоги з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку; про надання
грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих.
27 серпня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуто питання: про затвердження тарифікаційних списків;
про проведення спортивних заходів з нагоди Дня фізичної культури і спорту;
про проведення спортивно-масових заходів у рамках відзначення Дня міста;
про відкриття капітально відремонтованої спортивної зали КДЮСШ № 2;
про підготовку до опалювального сезону 2019/2020 року; про формування
команди для участі в обласних комплексних змаганнях серед дітей
«Олімпіада Кіровоградщини»; про забезпечення технічного обслуговування
вогнегасників.
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27 серпня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: про планування виховних заходів на
2019/2020 навчальний рік; про організацію заходів до Дня міста; про
дотримання протипожежних норм і правил, проведення інструктажів з
пожежної та техногенної безпеки з вихованцями клубів.
27 серпня відбулось засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 20 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штраф – на 13 осіб; оголошено усне зауваження – 2 особам;
закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення – 5 справ.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
27 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку
«Черемушки») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю баштанними культурами,
городиною, плодоовочевою, молочною продукцією, домашньою птицею
було частково призупинено. За порушення Правил благоустрою міста
спеціалістом спецінспекції складено 5 протоколів за статтею 152, за
торгівлю “з рук”
у невстановлених місцях працівником
поліції складено 1 протокол за статтею 160 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
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, а також вручені флаєри “Обережно! Стихійна торгівля” з
попередженням про адміністративну відповідальність за торівлю “з рук” у
невстановлених місцях.
Освіта
27 серпня на базі комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 –
дитячий юнацький центр „Лідер” педагоги міста Кропивницького зібралися
для традиційного обговорення освітянських досягнень, шляхів розв’язання
проблем та завдань на новий навчальний рік.

7

У рамках заходу освітні заклади представляли напрацювання педагогів,
ділилися своїми здобутками з колегами, працювала виставка
«Реформаторські ідеї педагогів – основа інноваційної діяльності закладів
освіти» за такими напрямками «Природознавство», «Математика»,
«Технології», «Мови і літератури». У спортивній залі – зоні практичного
спрямування - вчителями фізичної культури демонструвалися креативні
вправи.
У панельній дискусії «Нова українська школа – новий освітній простір»
брав участь представник ТОВ «ІТ - Інтегратор» (м. Київ) І.Старенький,
майстер-клас з проблеми «Методика реалізації міжпредметних зв’язків в
межах одного проєкту» провели С.Петров та С.Радогуз, викладачі НТУ ХПІ
(м. Харків).
Протягом дня працювали секції для керівників закладів освіти та
педагогів різних фахів, на яких розглядалися актуальні для вчителів питання:
про нормативно-правову базу щодо початку нового навчального року; про
пріоритетні напрямки методичної роботи на шляху реалізації концепції
НУШ; про початок роботи освітнього омбудсмена – захист прав педагогів та
здобувачів освіти; про
діджиталізацію освіти; про нові механізми
професійного зростання вчителів тощо.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

