ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
13 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
13 листопада 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: голова Новенської селищної ради
С.Денисенко, депутат міської ради В.Яремчук, керівники виконавчих органів
міської ради та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про внесення змін 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 затвердження Меморандуму про
гарантії територіальної громади міста обласного значення Кропивницький
територіальній громаді смт Нового у разі приєднання територіальної громади
смт Нового до територіальної громади міста обласного значення
Кропивницький; про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня
2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»;
про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742
«Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в
м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про
затвердження Програми розвиту місцевого електронного урядування на
2019-2021 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня
2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами)»; про внесення
змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 «Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження Відзнаками
міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021
роки»; про внесення змін до рішень міської ради від 17 січня 2017 року №
759, 760 («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 затвердження
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2019 роки»);
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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 від 29 січня 2014 року № 27714 «Про
затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у
складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради на
2014-2019 роки»; про звернення депутатів Міської
ради міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України про виділення
додаткових коштів;
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 на 2020 рік; про внесення змін до рішення
Міської
ради
міста
Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік».
13 листопада 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.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради
та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про затвердження істотних умов договору
енергосервісу; про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної
громади міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді
смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового до
територіальної громади міста обласного значення Кропивницький;
про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до
територіальної громади міста обласного значення; про внесення змін 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 від 17 січня
2017 року № 763 «Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального 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
20182021 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня
2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами)»; про надання
повноваження на підписання договору на господарське відання;
про безоплатну передачу водопровідних мереж каналізації у спільну
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власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області;
про затвердження Статуту комунального підпиємства «Аварійнодиспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» у новій
редакції; про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Кропивницького світлофорних об’єктів.
Також розглянуто і підтримано електронну петицію від 25.09.2019
щодо створення муніципального майданчика для сортування відходів.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
13 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось
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 – 12 (призначено – 12); житлових субсидій – 17
(призначено – 12) та пільг – 1 (призначено – 1).
13 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось
засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської
районної
у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 29 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та Правил благоустрою міста.
На 13-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 14 справ закрито, розгляд
однієї справи перенесено на наступне засідання комісії, один протокол
повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської ради міста
Кропивницького.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
13 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо – юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: змагання з настільного хокею (ДЮК «Зоряний»); пізнавальна година
«Як протидіяти булінгу» (ДЮК «Скіф»).
13 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведені заходи:
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№ 2 – літературний вечір «То я не плачу, а сміюся…», присвячений
видатному українському письменнику, сатирику та гумористу Остапу Вишні.
Присутні із задоволенням читали гуморески Остапа Вишні, брали участь
у веселій літературній грі «Вишнева гуморина». Завершився захід оглядом
книжкової виставки «Великий сміхотворець»;
№ 9 – правовий формат «СтопБулінг». Захід проходив у форматі
діалогу, коли діти могли висловити свою думку та позицію, почути поради та
корисну інформацію, а також взяти участь у ситуативних завданнях. Чи може
література стати панацеєю від тінейджерського цькування розказали
працівники книгозбірні під час літературного огляду «Дружити, а не бити:
книжки, які долають булінг».
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
13 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16).
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Житлово-комунальна сфера
13 листопада 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: Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова,
Степана Разіна та провулку Училищного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 25 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
Освіта
13 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» стартував І відбірковий етап
зонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» в номінації
«Початкова освіта».
8 конкурсанток із закладів загальної середньої освіти міста змагалися
в конкурсних випробуваннях «Тестування» та «Методичний експромт»
(майстер-клас).
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13 листопада на базі центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Міської ради місті Кропивницького відбувся
І відбірковий етап зонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2020» в номінації «Зарубіжна література».
6 конкурсанток із закладів загальної середньої освіти міста змагалися за
звання найкращого вчителя.
13 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховний
комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”
відбувся міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український
сувенір».
В конкурсі брали участь представники з 29-ти закладів освіти міста.
На розгляд журі було представлено 120 творчих робіт вихованців. Дев’ять
кращих робіт були обрані для участі в обласному етапі, який відбудеться на
базі комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді».
13 листопада на базі комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» відбувся семінар-практикум для керівників закладів
позашкільної освіти та центрів естетичного виховання на тему: «Добро
править світом та об’єднує серця» в рамках відзначення Всесвітнього дня
доброти.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Ірина Штадчекно 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

