ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
14 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
14 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради 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 керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про схвалення проєкту рішення про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення;
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 Статуту
комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради
міста Кропивницького» у новій редакції»; 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»; 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 виконання рішення суду;
про відповідність проєкту регуляторного акта - рішення міської ради
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького»
вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про взяття сімей під соціальний супровід – 5;
про неможливість повернення дитини до раніше займаного приміщення – 1;
про встановлення опіки (піклування) над дитиною – 1; про встановлення опіки
над майном дітей – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2;
про доцільність поповнення прийомної сім'ї – 1; про вибуття дитини
з прийомної сім'ї – 1; про надання дозволів – 7; про участь у вихованні
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та спілкуванні з дитиною – 1; про визначення місця проживання дитини – 2;
про взяття сімей під соціальний супровід – 3; про підтвердження місця
проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України – 1;
про призначення уповноваженої особи на час здійснення права на спадкування
та призначення опіки над майном дитини – 1.
14 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно – дострокове звільнення
3-х засуджених (ВК № 6); про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким 2 особам (ВК № 6).
14 листопада під головуванням голови комісії, депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького.
Розглянуто 108 звернень мешканців міста. Погоджено надати допомогу
97 громадянам, відмовлено в надані допомоги 6 громадянам, направлено на
доопрацювання 5 звернень громадян.
14 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін привітав в академічному обласному
українському музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького кращих
представників галузі з Днем працівників сільського господарства та вручив
грамоти міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького.
14 листопада в приміщенні Міської ради міста Кропивницького під
головуванням співголів організаційного комітету - секретаря міської ради
Андрія Табалова та керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Альвіни Бондаренко, відбувся другий тур конкурсу «Посадовець року»
за номінаціями «Керівник року 2019» та «Спеціаліст року 2019».
За звання кращих у другому турі у номінації «Керівник року 2019»
продовжили змагання 4 учасники, у номінації «Спеціаліст року 2019» 11 учасників. Вони пройшли перевірку на знання актів законодавства
та нормативних документів про службу в органах місцевого самоврядування,
перевірили власні сили під час практикуму зі складання ділового документа
та розв’язання ситуаційного завдання.
14 листопада відбулося навчання для посадових осіб виконавчих
органів міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та керівників
комунальних підприємств міста на тему: «Регулювання трудових відносин
(трудовий договір). Переведення та переміщення, зміна істотних умов праці.
Припинення трудових відносин».
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Навчання провела Олена Хіміч – начальник відділу з питань експертизи
умов праці управління Держпраці у Кіровоградській області.
14 листопада під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про погодження проєкту рішення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання
«Про звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 року»;
про виплату матеріального заохочення головам органів самоорганізації
населення; про звіт про роботу Центру соціальних виплат та компенсацій
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради; про надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб; про затвердження Порядку проведення перерахунків призначених
житлових субсидій; про внесення змін до Положення про районну комісію
щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб; про надання дозволу
опікуну *** на виконання дій в інтересах недієздатної ***.
14 листопада під головуванням заступника голови районної комісії,
начальника управління соціального захисту виконавчого комітету
Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,
житлової субсидії населенню, надання пільг особам, які мають на це право,
та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому
ради.
Розглянуто 229 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 5 (призначено – 5),
житлової субсидії – 207 (призначено – 83), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 15 (призначено – 12), пільги – 2 (призначено – 2).
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
14 листопада в приміщенні міської ради за участю секретаря міської
ради Андрія Табалова відбулися збори Громадської ради при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Учасники зборів затвердили проєкт міської програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у місті Кропивницькому на 2020 — 2022 роки
“Діалог” (доповідач — Оксана Горбенко, начальник відділу з питань
внутрішньої політики Міської ради міста Кропивницького), обговорили
Меморандум про співпрацю між громадськими радами, громадськими
активістами Кіровоградщини щодо співпраці у просуванні реформ
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децентралізації та освіти (доповідач — Алла Волошина, голова
Кіровоградської обласної
організації
ВГО
“Асоціація
сприяння
самоорганізації населення”). У зборах брали участь 33 особи.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 10 по 14 листопада у м. Києві проходив відкритий чемпіонат України
зі стрільби кульової серед спортсменів з вадами слуху. Вихованець
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Міської ради міста Кропивницького» Сергій Фомін у вправі ПП-3
(пневматичний пістолет) зайняв ІІ місце, а його одноклубник Олександр
Костик у вправі ГП-6 (пневматична гвинтівка) зайняв І місце, встановивши
у фіналі новий рекорд України.
14 листопада у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) комбінованого типу № 54 "Чебурашка" проведено спортивномасовий захід «Майбутні олімпійські зірочки», організований завдяки
співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького,
відділення НОК України в Кіровоградській області, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» та адміністрації навчального закладу.
Під час спортивного свята 50 дітей брали участь у різноманітних
спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість.
Переможці конкурсів нагороджені дипломами управління молоді та
спорту, а всі учасники заходу, які в цьому році стануть школярами, отримали
сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету
України. Дитячому садочку організатори спортивного свята вручили
літературу на олімпійську тематику.
14 листопада в ДЮК «Юність» комунального закладу «Об’єднання
дитячо – юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено ігрову програму «Будьмо толерантні».
14 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведені заходи:
№ 1 – скринька толерантності «Про чуйність та байдужість».
Юні читачі переглянули відео сюжет «Дітям про толерантність» та відео
мікс «Подаруй свою усмішку», разом прочитали і обговорили легенду
«Усе в твоїх руках». Підсумком заходу була презентація книжкової викладки
«Уроки толерантності із книг»;
№ 16 – година-тренінг «Рівні права – рівні можливості».
Тренінг включав в себе вправи «Жінки-чоловіки», «Стать/гендер»,
«Орієнтація на стереотип», «Розподіл домашньої праці». Присутні
переглянули відео «Нерівність чоловіка і жінки в Україні», «Як жінки
Нью-Йорка збираються виправляти гендерну нерівність».
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Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
14 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 рейдового відстеження несанкціонована торгівля не
здійснювалась.
Начальник організаційного відділу

Ірина Штадченко 24 75 85

Олена РАЗУМЕНКО

