ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
12 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
12 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Розглянуті питання: про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік;
про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного
значення; 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№ 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 звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького щодо компенсації у грошовому еквіваленті за земельні
ділянки для учасників бойових дій, учасників АТО/ООС; про внесення змін
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» (зі змінами)»; про затвердження Правил благоустрою
території міста Кропивницького; про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2020 рік; про внесення змін до рішення міської ради
від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми
внесення змін до генерального плану міста Кіровограда»); про звільнення
від сплати земельного податку на 2020 рік; про регулювання земельних
відносин.
12 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні присутні заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради А.Паливода та керівники виконавчих органів
міської ради.
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Розглянуті питання: про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік;
про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо
компенсації у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників
бойових дій, учасників АТО/ООС; про внесення змін 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» (зі змінами)»; 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 від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення
міста на 2017-2019 роки»; про звільнення від сплати державного мита;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії
поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на
2019-2021 роки»; про затвердження Програми соціальної підтримки,
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 20202022 роки; про добровільне приєднання до територіальної громади міста
обласного значення; про затвердження Правил благоустрою території міста
Кропивницького; про звернення депутатів Міської ради міста
Кропивницького до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в
закладах освіти
м. Кропивницького на 2020 рік; про
затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік; про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності цілісного
майнового комплексу дошкільного навчального закладу; про 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- 020 роки»); про
затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького
на
2020-2022 роки; про перейменування Центральної
міської бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої
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бібліотечної системи міста Кропивницького;
про затвердження
передавального акта (дитяча стоматологічна поліклініка); про затвердження
передавального акта (міська стоматологічна поліклініка № 1 м.Кіровограда);
про затвердження передавального акта (стоматологічна поліклініка № 2); про
затвердження
Статуту
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
СТОМАТОЛОГІЧНЕ
ОБ’ЄДНАННЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій
редакції»; про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017
року № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я
м. Кропивницького на
2017-2020 роки»; про припинення
комунального закладу «Медико-санітарна частина м. Кропивницького»
шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне
підприємство.
.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання
комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої
реклами на території м. Кропивницького.
Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо
розміщення зовнішньої реклами за 20 адресами; відхилити пропозиції
робочого органу щодо розміщення зовнішньої реклами за 35 адресами;
перенести розгляд питань щодо розміщення зовнішньої реклами за 3
адресами.
12 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання
комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і
зборів.
Розглянуті питання: про стан погашення орендної плати за землю;
про стан погашення іншої податкової заборгованості підприємствамиборжниками.
Заслухано 7-х орендарів земельних ділянок та 2-х керівників
підприємств-боржників, що допустили податкову заборгованість.
12 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам
антитерористичної
операції,
членам
сімей
загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових
обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста.
Розглянуто та погоджено 2 звернення постраждалих учасників
АТО/ООС стосовно надання матеріальної допомоги.
12 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
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діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії
з
питань
надання
матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
міста. р
Розглянуті та погоджені 103 звернення учасників ООС щодо надання
матеріальної допомоги.
12 грудня 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.
Розглянуті 74 звернення мешканців міста, з них: 28 звернень громадян,
46 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати допомогу
54 громадянам, відмовлено в надані допомоги 20 громадянам.
12 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба та заступник начальника управління соціальної
підтримки населення Анатолій Орлов привітали зі 100-річним ювілеєм
мешканку міста Балагур Олену Павлівну, вручили їй грошову допомогу,
подарунок та квіти.
12 грудня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів
міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та керівників
комунальних підприємств міста на тему: «Загальні вимоги до оплати праці.
Відпустки, їх тривалість, порядок надання».
Навчання провела Олена Хіміч – начальник відділу з питань експертизи
умов праці управління Держпраці в Кіровоградській області.
12 грудня 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 191 справу, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 169 (призначено – 135), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 17 (призначено – 15), пільги – 3 (призначено – 3).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 грудня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулось
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відкриття виставки творів учнів та випускників художньої школи імені
О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького «Обличчя сьогодення», присвяченої
60-річчю відкриття школи та 127-й річниці з дня народження художника
і педагога О.О.Осмьоркіна.
На ювілейній виставці експонується понад 50 творчих доробків учнів
різних вікових категорій, створених під керівництвом викладачів школи
Любові Кир’янової, Ігоря Смичека, Ганни Тимофієнко, Олени Приймаченко,
Тетяни Бондар, Світлани Гноєвої, Олександри Кузнєцової, Ігоря Тимофієнка,
Дар’ї Алексєєнко, Олексія Лозинського. Вперше презентуються роботи учнів
підготовчої групи, яку веде відмінник освіти України Ірина Зантарія.
Виставка є тематичною, оскільки представляє лише портретний жанр.
Роботи виконані в різних художніх та декоративних техніках – акварелі,
гуаші, олівці, вугіллі, аплікації і вражають емоційністю та характерністю
зображених облич.
12 грудня в бібліотеках-філія міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 8 – день інформації «Права, можливості і вибір».
Для відвідувачів бібліотеки була підготовлена книжкова виставка
правової направленості «Ти – людина, значить маєш право», присутні мали
змогу прослухати огляд літератури «Є права у кожного із нас».
Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи № 3 з увагою слухали
інтелект-шоу «Знання законів – знання прав», щоб потім у вікторинах та
конкурсах на практиці використовувати отримані знання.
Перегляд відеофільму «Конвенція ООН про права дитини» ознайомив
школярів з історією створення конвенції та дав змогу довідатись про свої
права, обов’язки і відповідальність;
№ 2 – година спілкування «Гендерна рівність: вчора, сьогодні, завтра».
Учні Центральноукраїнського будівельного ліцею зустрілися з
офіцерами відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в
Кіровоградській області Ольгою Варіченко та Галиною Ніколаєвою.
Поліцейські розповіли молоді про те, що кожна людина виконує різні
гендерні ролі та детально зупинилися на кожній з них. Зустріч проходила у
формі діалогу. Говорили про толерантне ставлення до всіх, незалежно від
релігійних, соціальних та інших поглядів.
Протягом зустрічі учні переглянули відео «Домашнє насилля експеримент», «Прояви домашнього насильства на людях» та побачили
приклади різних ситуацій гендерної нерівності. Під час обговорення дійшли
висновку, що наше суспільство ще не готове до зміни гендерних ролей, маємо
багато стереотипів.
Бібліотекарі підготували викладку книг та тематичних буклетів;
№ 16 – правова гра «Зобов'язаний і маю право».
Гра складалася з таких конкурсів: правознавчий марафон, «Розв'яжи
кросворд», «Питання для суперників», конкурс капітанів «Обов'язки учнів
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у школі, вдома, на вулиці».
12 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи:
змагання з армреслінгу «Сила та здоров’я» (ДЮК «Старт»), виховна
година «Біль Чорнобиля» ДЮК «Ровесник».
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
12 грудня у приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
з врученням відзнак міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького і Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького матеріальну допомогу отримали 343 ліквідатори у розмірі
1000 гривень кожний.
Музичні вітання дарували артисти міського професійного духового
оркестру під диригенством Богдана Максименка та солісти Анастасія
і Олександр Безай.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
12 грудня відбувся І етап міського конкурсу серед команд керівників
закладів загальної середньої освіти "Сreative success formula" (креативна
формула успіху) "Сніданок з директором".
Вісім команд, вісім проявів креативності, запалу, індивідуальності,
яскравості та безкінечної неповторності. Компетентне журі оцінювало
кулінарну майстерність керівників, а це були: Лариса Костенко - начальник
управління освіти, Євгенія Шустер - радник міського голови, Володимир
Кравчук - власник кав`ярні "Ваніль", Наталія Проценко - власник кав`ярні
"Шинок", Володимир Овчинніков - член асоціації шеф-кухарів України,
бренд-шеф ресторації Кропивницьких, піцерії «Скоріні», ПАБ «Шалений
Патрік», Валентина Легедза - заступник директора Регіонального центру
професійної освіти ім. О.С.Єгорова.
Переможцями очного етапу стали:
І місце - команда № 4 (керівники ЗОШ № 4, НВО № 8, 33, 35, Козацької
гімназії) отримала приз "Гастрономічний оскар" в заочному етапі конкурсу.
ІІ місце - команда № 3 (керівники СЗОШ № 14, НВО "Науковий ліцей",
Кущівської гімназії, ЗОШ № 37 та т.в.о. директора гімназії ім. О.Журливої).
ІІІ місце - команда № 6 (керівники ЗОШ № 10, Завадівської гімназії,
НВО № 20, НВК № 34, НВО СЗОШ № 3).
Переможцям вручено сертифікати на позачергове отримання
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обладнання до харчоблоків та Грамоти управління освіти Міської ради міста
Кропивницького.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

