ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
18 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
18 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.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
18 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося друге засідання дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
На початку засідання міський голова А.Райкович та секретар міської
ради А.Табалов привітали та вручили найкращим спортсменам та їх тренерам
сертифікати на отримання стипендії за високі спортивні досягнення на
офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях у 2019 році.
В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради, голова
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Руслан Фросіняк, голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Олександр Кришко,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громади міста.
На другому засіданні було прийнято 46 рішень, з них: про депутатський
запит групи 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 бюджет міста 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 внесення змін до
рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження
Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у
м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»; 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 внесення змін до рішення міської ради від 27
грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і
туризму
в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про внесення змін
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до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №
2285
«Про затвердження Програми розвитку місцевого
електронного урядування
на 2019-2021 роки»; про внесення змін до
рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження
Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2019
роки»; про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020
рік; про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького;
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
міста
Кропивницького
від 19 листопада 2019 року № 3002 «Про надання повноваження на
підписання договору на господарське відання»; 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 організацію харчування учнів та вихованців
пільгових категорій в закладах освіти
м.Кропивницького на
2020 рік; про звільнення від сплати державного мита; про затвердження
Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого
комітету
Міської
ради
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 звернення
депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради
України Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука; 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 надання пільг зі сплати земельного
податку
у 2020 році; про припинення комунального
закладу
«Медико-санітарна
частина
м.Кропивницького»
шляхом
перетворення (реорганізації)
у комунальне
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некомерційне підприємство; 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 регулювання земельних відносин.
В роботі дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
оголошено перерву.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 грудня під головуванням голови комісії, заступника голови
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія
відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 1 (призначено – 1), житлових субсидій – 111
(призначено – 101) та пільги – 3 (призначено – 3).
18 грудня відбулося спільне засідання районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення
при
виконавчому
комітеті
Фортечної
районної
у
м. Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 15 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 13 керівників
та фізичних осіб-підприємців.
Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію
заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість станом на 17 грудня 2019 року складає по економічно
активних підприємствах 2272,8 тис. грн.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
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18 грудня учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти
разом з міським головою Андрієм Райковичем, його заступниками з питань
діяльності виконавчих органів ради та депутатами міської ради брали участь
у святковій акції «Прикрась ялинку з Миколаєм» власноруч виготовленими
виробами на площі біля будівлі міської ради.
18 грудня діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
та діти, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, брали участь
в заході «В гостях у галереї «Єлисаветград» (вул. Пашутінська, 36).
18 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:
виховна година «Правила поведінки на дорогах взимку» (ДЮК
«Юність»); виставка малюнків «На радість нашим дітям Миколай іде по
світу»
(ДЮК «Чайка»).
18 грудня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 16 – день бібліографії «Сучасна українська книга».
Бібліотекарі провели огляд виставки-бум «Дегустація літературних
новинок», презентацію нових
книг «Почитай, не пожалкуєш!»,
експресгодину «Улюблений автор читачів», урок-розіграш «Книга.
Бібліотека. Читач», урок-розслідування «Як твориться книга» та
демонстрацію віртуальної виставки «Нові часи – нова література»;
№ 13 – фольк-свято «Святий Миколай, до нас завітай».
Бібліотекарі та працівники музею музичної культури імені
К. Шимановського в цей день створили позитивний та чарівний настрій.
А Святий Миколай та Снігуронька своєю казковою появою влаштували
справжній сюрприз дітям. Снігуронька розповіла, як відзначається свято
в Україні та інших державах, адже Миколая вважають заступником всіх
дітей. Затамувавши подих, читачі переглянули презентацію про Святого
Миколая,
а відео кліпи пісень про Чудотворця підняли настрій
навіть дуже похмурим дітлахам. Також організатори заходу провели
вікторини та майстер-клас
з виготовлення новорічної ялинки
та прикрас на неї. На завершення свята дітлахи отримали солодкі гостинці;
№ 10 – літературна феєрія «Свято починається – мрії збуваються».
Під час літературної феєрії відбулося веселе дійство зустрічі Миколая.
Діти показали свої літературні знання. Тут були вірші, пісні, ігри, прислів'я,
загадки. Юні таланти продемонстрували акторські здібності під час сценки
«Ходить по землі Святий Миколай!». За творчі та інтелектуальні здібності,
доброту людську кожен з учасників отримав від Миколая подарунок.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
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18 грудня на площі перед будівлею міської ради відбувся ярмарок
до Дня Святого Миколая з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів, сувенірної продукції,
у якому брали
участь 57 суб'єктів
господарювання міста та 12 майстринь з виготовлення декоративних
прикрас.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
18 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд
з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської,
Покровської, Арсенія Тарковського, Братиславської, Короленка, Олександра
Олеся, Желябова, Озерної балки, Київської, Олени Бур’янової, Бєляєва,
Академіка Тамма, Вокзальної, Космонавта Попова, Героїв України.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 13 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
Освіта
17-18 грудня проходив V міський бізнес-турнір «Стратегія фірми.
Кропивницький – 2019». Середовищем бізнес-турніру є потужна вітчизняна
бізнес-симуляція ViAL+, яка реалістично моделює структуру виробничого
підприємства, умови ринку й вітчизняної економіки. Цього року у заочній
частині брали участь 622 учасники: учні і вчителі закладів загальної
середньої освіти, студенти і викладачі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, вищої освіти, підприємці та представники бізнесу міста
Кропивницького.
Рейтинг програми ViAL+ визначив 84 фіналісти в 5-ти лігах турніру.
Фінальна (очна) частина пройшла на базі комунального закладу «Навчальновиховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16
–
дитячий юнацький центр «Лідер» та Економіко-технологічного інституту
імені Роберта Ельворті.
18 грудня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста
з навчально-виховної роботи.
Розглянуті питання: про підсумки проведення міського етапу конкурсу
«Учитель року»; про проведення січневої онлайн конференції.
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Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

