ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
17 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
17 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: секретар міської ради А.Табалов, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюба,
депутати міської ради, керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Розглянуті питання: про звернення депутатів Міської ради міста
Кропивницького до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
про перерозподіл кошторисних призначень по головних розпорядниках
коштів; про затвердження Програми виконання судових рішень про
стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького на
2019 – 2021 роки; про затвердження
Правил благоустрою території міста Кропивницького; про звільнення від
сплати державного мита; 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 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 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 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 від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження
Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017 –
2020 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової
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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 надання пільг зі сплати земельного податку у 2020 році; про
затвердження перспективного плану роботи міської ради 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;
про виділення додаткових
коштів на 2020 рік; про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік.
17 грудня 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 бюджет міста Кропивницького на 2020 рік;
про припинення комунального закладу «Медико-санітарна частина
м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне
некомерційне підприємство»; про перейменування центральної міської
бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького; про відмову ТОВ «Кінотеатр «Зоряний»
у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій
Перспективній, 27.
17 грудня 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.
Розглянуті питання: про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік;
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 добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення;
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про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького;
про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік;
про розгляд пропозицій по управлінню 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 відмову ТОВ «Кінотеатр «Зоряний» у надані дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни
цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 27.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
17 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про доцільність взяття сімей під соціальний
супровід – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про розгляд
заяви гр. Н** - 1; про надання дозволів - 5; про доцільність позбавлення
батьківських прав – 1; про
влаштування малолітньої дитини в
КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового
типу» - 1; про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів - 1; про надання висновку щодо доцільності
усиновлення - 1; про визначення місця проживання - 1.
17 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Андрія Паливоди відбулося засідання
адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті 34 протоколи про адміністративні
правопорушення,
передбачені статтями 152, 92, 183 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу
по 17 протоколах на загальну суму 19 040 грн. Закрито провадження
по 14 протоколах. Повторний розгляд 3-х протоколів перенесено на наступне
засідання адміністративної комісії.
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17 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії
з житлових питань.
Розглянуто 4 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, які користуються
правом першочергового одержання жилих приміщень; про розподіл
квартири;
про надання квартири та 5 звернень громадян з
житлових питань.
17 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії
на заміщення вакантних посад в управлінні освіти та управлінні культури
і туризму.
У конкурсному відборі брали участь 7 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити
Сидоренко Ірину Павлівну на посаду головного спеціаліста відділу
юридичного та фінансового забезпечення управління освіти.
В управління культури і туризму жоден з кандидатів не набрав
необхідної кількості балів.
17 грудня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про завершення інвентаризації в дитячо-юнацьких
спортивних школах; про співпрацю з поліцією під час проведення масових
заходів з нагоди новорічно-різдвяних свят; про економне використання
енергоносіїв та дотримання затверджених лімітів; про стан пожежної безпеки
в ДЮСШ; про призначення чергових на святкові та вихідні дні;
про формування планів спортивно-масових заходів на січень 2020 року;
про формування графіків відпусток на 2020 рік; про недопущення випадків
прояву насилля серед вихованців ДЮСШ; про стан проведення системної
інформативно-роз’яснювальної та рекламно-агітаційної кампанії для
популяризації та залучення громадян міста на військову службу за
контрактом до лав Збройних сил України.
17 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 до новорічних свят.
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17 грудня відбулась пресконференція заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна,
т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури – головного
архітектора міста Ірини Мартинової та директора науково-дослідницького
підприємства «Археолог» Валентина Собчука.
Мова йшла про презентацію результатів комплексу наукових
досліджень – геофізичних та археологічних на території одного із об’єктів
культурної спадщини Кропивницького – фортеці Святої Єлизавети.

17 грудня відбулась пресконференція начальника управління культури і
туризму Анни Назарець. Мова йшла про святкові заходи з нагоди новорічних
свят.
17 грудня під головуванням заступника голови робочої групи,
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення.
На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці.
Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району
міста Кропивницького, які у серпні та вересні 2019 року нараховували
заробітну плату працівникам менше 4173,00 грн.
Вирішено: взяти до відома інформацію, надану членам робочої групи
ФОП Д*, та здійснити обстеження з питання легалізації виплати заробітної
плати у ФОП К*.
17 грудня під головуванням заступника голови робочої групи,
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
та інших соціальних виплат.
На засідання були запрошені керівники підприємств Подільського
району міста Кропивницького: ПП «Гранул», КП «Струм-19»,
ТОВ «Газінтерм», ДО «Комбінат «Трикутник».
Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про
дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної
плати на підприємствах, які у серпні 2019 року нараховували найманим
працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн; про звіт щодо виконання
рішень засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із
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виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося
20.11.2019.
Вирішено: здійснити обстеження ПП «Гранул» та КП «Струм-19»
щодо стану погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та взяти до відома іншу
інформацію, надану членам робочої групи.
Діалог влади з народом
17 грудня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На
прийом звернувся заявник з питання поліпшення житлових умов.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
17 грудня у комунальному закладі «Спеціальна школа № 1» проведено
спортивно-масовий захід «Ти зможеш, якщо зміг я», присвячений
новорічним святам.
У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь
близько
50 школярів.
Діти змагалися у різноманітних спортивних конкурсах на спритність,
влучність та кмітливість.
Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді
та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри
від обласного відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
17 грудня 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 нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти
міста.
Розглянуті питання: про підготовку та проведення новорічних та
різдвяних свят; про стан організації позакласної роботи та дозвілля учнів під
час навчання та в канікулярний час; про дотримання пожежної та
електробезпеки під час новорічних свят; про стан роботи зі зверненнями
громадян у ІІ півріччі 2019 року.
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17 грудня начальник управління освіти Лариса Костенко провела
засідання колегії управління освіти Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про охоплення позашкільною освітою дітей та
підлітків міста та результативність роботи гуртків у закладах позашкільної
освіти; про стан роботи зі зверненнями громадян; про роботу інклюзивноресурсних центрів; про погодження річного плану роботи управління освіти
на 2020 рік; про погодження річного плану роботи колегії управління освіти
на 2020 рік; про виконання обласної програми «Вчитель»; про наступність
у роботі закладів дошкільної та загальної середньої освіти (з досвіду роботи);
про виконання попередніх рішень засідань колегії.
17 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного
забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова
провела нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої
освіти
з навчально-виховної роботи та директорами
центрів естетичного виховання.
Розглянуто питання про організацію та проведення заходів з нагоди
Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО
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