ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
19 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
19 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуто питання про схвалення проєкту рішення про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення.
19 листопада під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося перше засідання дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь: 41 депутат міської ради, народний депутат
України О.Дануца, голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради
Р.Фросіняк, голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
О.Кришко, голова Новенської селищної ради С.Денисенко, керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громади міста.
На початку засідання міський голова А.Райкович зачитав повідомлення
про сформування депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя» в
Міській раді міста Кропивницького сьомого скликання, голова групи –
А.Ніжнікова.
На засіданні було прийнято 66 рішень, з них: про депутатські запити
депутатів міської ради; 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
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 передачу майна;
про затвердження істотних умов договору енергосервісу (ліцей «Сокіл»,
ДНЗ № 73); 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 проєкту рішення про добровільне приєднання до територіальної
громади міста обласного значення; про надання у 2020 році пільг щодо сплати
державного мита за видачу певних видів документів; про затвердження
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Статуту комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба»
Міської ради міста Кропивницького» у новій редакції; про безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Кропивницького світлофорних об’єктів; 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 та доповнень 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 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 № 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 від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської програми
профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»
(зі змінами); 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 Плану
зонування території міста Кіровограда (Кропивницького); 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’єр-міністра
України щодо фінансової незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я»
м. Кропивницького на 2020 рік; про внесення змін та доповнень до рішень
міської ради від 17 січня 2017 року № 759, 760 (зі змінами) (№ 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», № 760 «Про затвердження Програми соціального
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017-2019 роки»); про надання повноваження на підписання договору
господарського відання; про безоплатну передачу водопровідних мереж та
зовнішніх мереж каналізації у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ і міст Кіровоградської області; про регулювання земельних відносин.
В роботі дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
оголошено перерву.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської
комісії з житлових питань.
Розглянуті: 3 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття
громадян з обліку; про взяття громадянки на облік для одержання кімнати
у гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної
громади м.Кропивницького; 3 звернення громадян про внесення змін до їх
облікових справ та 1 звернення щодо взяття на квартирний облік у позачергову
чергу.
19 листопада під головуванням заступника голови адміністративної
комісії, головного спеціаліста відділу представництва інтересів у судах Артема
Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуті 39 протоколів про адміністративні
правопорушення,
передбачені статтями 152, 156, 212-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу
по 18 протоколах на загальну суму 17680 грн. Закрито провадження по
18 протоколах. Розгляд 3-х протоколів перенесено на наступне засідання
адміністративної комісії.
19 листопада начальник відділу фізичної культури та спорту управління
молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих
спортивних закладів.
Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму у дитячоюнацьких спортивних школах; про вивезення опалого листя; про проведення
змагань із футзалу в рамках спартакіади серед депутатів Міської ради міста
Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів місцевого
самоврядування; про формування річних звітів з фізичної культури і спорту
за формою 5 фк; про формування планів спортивно-масових заходів
на грудень; про подання кандидатів на міську стипендію; про підготовку
до проведення заходів з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.
19 листопада заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила
Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами та керівниками
гуртків
КЗ
«Об’єднання
дитячо-юнацьких
клубів
за
місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
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Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про
планування
виховних
заходів
на
наступний
тиждень,
в т.ч. з нагоди Міжнародного дня протидії насильства в сім’ї.
19 листопада відбулась пресконференція начальника управління
соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка та заступника начальника
управління соціального захисту населення Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олени Костенко. Мова йшла про оформлення та
виплату житлових субсидій у м.Кропивницькому.
Діалог влади з народом
19 листопада керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом
звернувся заявник щодо поліпшення житлових умов.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
19 листопада з 09.30 до 11.00 на площі перед міською радою
(вул. Велика Перспективна, 41) Кропивницька міська організація політичної
партії “Ліва опозиція” проводила пікет проти впровадження ринку землі
в Україні. В руках учасники акції тримали Державний Прапор України,
прапори з партійною символікою, плакати з надписами “Ринок землі — диктат
олігархів назавжди!”, “Нема землі — нема України!”, “Землею торгувати —
що рідну матір продавати!” та інші.
Орієнтовна кількість учасників — 25 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 листопада в ДЮК «Надія» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
змагання з таеквондо «Сила та здоров’я».
19 листопада у бібліотеці-філії № 7 міської централізованої бібліотечної
системи відбулося свято мови «Є мова – буде й Україна!».
Під час заходу відбулась низка мовознавчих цікавинок: форум «Лунай,
величне наше слово!», лінгвістичні конкурси та вправи.
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Питання соціально – економічного стан
Ситуація на споживчому ринку
19 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку 37/16) щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Освіта
19 листопада 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 загальної
середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про організацію харчування дітей у закладах освіти;
аналіз кадрового забезпечення закладів освіти; про формування бази даних на
випускників та аналіз проведеної роботи; про дотримання порядку на
прилеглих територіях до закладів освіти; про дотримання режиму роботи
закладів освіти; про шкідливе програмне забезпечення.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

