ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
03 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
03 грудня 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: директор КП «Електротранс» О.Луценко,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про передачу майна; про пропозиції управління
розвитку транспорту та зв'язку щодо включення до проєкту бюджету на
2020 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на
2018 – 2020 роки (в новій редакції)»; про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького
на 2020 рік; про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня
2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону
України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»; про затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету на 2020-2022 роки; тпро внесення змін та доповнення
до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Кропивницькому на
2017 – 2020 роки»; про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408
(№ 1405 «Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки»,
№ 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020
роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та
оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської
цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки»);
про збільшення обсягів фінансування громадського бюджету
на 2020 рік; про добровільне приєднання до територіальної громади міста
обласного значення; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки»;
про затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів
з
Виконавчого
комітету
Міської
ради
міста
Кропивницького
на 2019 – 2021 роки; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Про-
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грами протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на 2019-2021 роки»; про хід виконання протокольних доручень постійної
комісії щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті Кропивницькому.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
03 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання
комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного
чи
іншого
призначення
для
здійснення
підприємницької діяльності.
Розглянуто питання та прийнято рішення щодо демонтажу 2-х об’єктів
на території міста Кропивницького.
03 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося 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 громадянина з квартирного обліку; про віднесення квартир до числа
службових та 3 звернення громадян.
03 грудня 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 24 протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 7 протоколах
на загальну суму 9 690 грн. Закрито провадження по 11 протоколах. Розгляд
6 протоколів перенесено на наступне засідання адміністративної комісії.
03 грудня міський голова Андрій Райкович відвідав КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка" Міської ради міста Кропивницького" з метою перевірки готовності закладу до впровадження реформи другого рівня надання
медичної допомоги. Під час візиту йому презентували проєкт «Електронна
черга», створений в рамках програми «Громадський бюджет» юною кропивничанкою Аміною Козин. На першому поверсі закладу встановлено термінал онлайн запису до лікарів. Комп’ютерна система також дозволяє отримати інформацію про лікарів, графік їхньої роботи, необхідні довідки.
03 грудня міський голова Андрій Райкович відвідав жіночу
консультацію КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального
центру ІІ рівня" по вулиці Генерала Жадова, 23 після завершення капітально-
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го ремонту. Важливо, що заклад повністю переведено на автономне опалення.
03 грудня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про розчищення прилеглих територій ДЮСШ від
снігу; про дотримання техніки безпеки під час проведення святкових заходів;
про підведення підсумків міської спартакіади серед депутатів Міської ради
міста Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів місцевого
самоврядування, присвяченої Дню місцевого самоврядування; про надання
річних звітів за формою 5 фк та 2 фк.
03 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба вручила у приміщенні клубу УТОС грошову
допомогу 35-ти членам Кропивницької міської громадської організації
“Спілка незрячих” Кіровоградського УВП УТОС по 1000 грн кожному
з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.
03 грудня 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».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі
з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та тижня права.
03 грудня відбулась пресконференція начальника управління
соціальної підтримки населення Юлії Вовк та начальника лікувальнопрофілактичного відділу управління охорони здоров'я Тетяни Заболотної.
Мова йшла про соціальну підтримку учасників ООС/АТО.
За словами Юлії Вовк, основним джерелом фінансування Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей є міський
бюджет. У 2019 році на виконання Заходів щодо реалізації Комплексної
програми передбачено кошти у сумі 14327,46 тис. грн, що на 19,0% більше
ніж у 2018 році — 11963,98 тис. грн. З січня по грудень 2019 року на
проведення Заходів профінансовано видатки у сумі 9745,95 тис. грн.
Відповідно до рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького та розпоряджень міського голови у 2019 році надано
матеріальну допомогу на загальну суму
3 844,31 тис. грн.
За інформацією Тетяни Заболотної, у 2019 році для забезпечення
безкоштовним оздоровленням 46 дітей учасників ООС/АТО використано
кошти з бюджету міста Кропивницького у сумі 380,24 тис. грн.
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Діалог влади з народом
03 грудня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На
прийом звернувся заявник з питання тимчасової реєстрації місця
проживання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
03 грудня в рамках міської спартакіади серед депутатів Міської ради
міста Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів місцевого
самоврядування проведено змагання з більярду в більярдному клубі
«Катовський».
03 грудня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – інформаційний портал «Вони просто особливі» з нагоди
Міжнародного дня людей з інвалідністю.
Бібліотекарі ознайомили присутніх з державними програмами
соціальної підтримки людей з інвалідністю в Україні, розповіли про роботу
Центру зайнятості, який реєструє цю категорію населення і допомагає їм
у пошуку роботи, готує їх до працевлаштування, надає інформацію про
вакансії, нараховує і виплачує допомогу з безробіття тим, хто має на неї
право, а у разі потреби – організовує для них навчання. Присутні користувачі
бібліотеки переглянули відеосюжети «Незламні та нескорені. Ветерани АТО
на «Іграх героїв», «Наші нескорені бійці - воля сильніша за тіло»,
ознайомилися з книжковою викладкою «Вони знайшли себе у житті» та
з буклетом «Сила життя», в якому розповідається дванадцять історій про
героїв АТО. Також читачі бібліотеки познайомилися з діяльністю КЗ «Центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» та переглянули відео про
соціальну адаптацію дітей з інвалідністю;
№ 4 – доброчинна акція «Зігріє серце крапля доброти».
Під час заходу у читальній залі експонувалася книжкова виставка
«Спіши добро робити вчасно», проводився перегляд літератури «Від серця до
серця - стежина добра», а також відбувся правовий калейдоскоп «Захисти
свої права», під час якого бібліотекарі ознайомили відвідувачів з новими
матеріалами тематичної папки «Соціальний захист населення»;
№ 12 – акція доброти «Долоньки щирих побажань».
Мета акції - формування у дітей толерантного, милосердного ставлення
до людей з інвалідністю. Користувачі бібліотеки на кольоровому папері
малювали долоньки і писали побажання для тих, кому ми повинні допомогти
відчути себе рівними серед здорових громадян України;
№ 18 – презентація дайджесту «Стоп насильству!».
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Бібліотекарі показали читачам, що насильство є порушенням прав
людини. Організатори презентації виготовили пам’ятку «Україна без
насильства», яку роздали присутнім.
03 грудня у концертній залі музичного коледжу відбувся святковий
концерт «Чуття єдиної родини» з нагоди 45-ї річниці заснування музичної
школи № 2 ім. Ю. С. Мейтуса міста Кропивницького.
Колектив закладу привітав міський голова Андрій Райкович.
Усі колективи навчального закладу показали свої музичні вміння
у різних музичних стилях від класики та джазу до сучасних обробок
української музики. Перед гостями виступили: вокальний ансамбль
«Веселка», зразковий хор молодших класів «Веселка», камерне тріо «Віола»,
вокальний дует «Віва», ансамбль скрипалів «Фантазія», зразковий хор
старших класів «Согласіє» та камерний ансамбль «Рондо».
03 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведені заходи: виховна година «Захисти життя – зупини
насильство» (ДЮК «Чайка»); змагання з хортингу з нагоди Дня
Збройних сил України
(ДЮК «Промінь»); виставка творчих робіт
«Зима
до
нас
завітала»
(ДЮК
«Гірник»);
виховна
година
«Протидія насильству» (ДЮКи «Старт» та «Юність»).
Питання соціально-економічного стану
Освіта
03 грудня під головуванням начальника управління освіти Лариси
Костенко відбувся конкурсний відбір на вакантні посади фахівців
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради
міста Кропивницького.
03 грудня в комунальних установах «Інклюзивно-ресурсний центр №
3» та «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Міської ради міста
Кропивницького відбулися заходи для дітей з особливими освітніми
потребами «Щедрий вівторок – всеукраїнський день добрих справ»,
присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю.
Діти мали змогу подивитись концертну програму, взяти участь
у майстер-класах: «Магія маленьких рук робить правильним наш звук»,
«Веселі перегони», «Слайм – фантазія».
Після свята була проведена лотерея, і всі діти отримали призи та
подарунки.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

