ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
За 26 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 грудня міський голова Андрій Райкович провів нараду з
заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками
виконавчих органів міської ради «Реалізація муніципальних проєктів з
енергоефективності,
оптимізація
тарифів
на
теплопостачання
в
м.Кропивницькому та забезпечення житлом ветеранів АТО/ООС, воїнівінтернаціоналістів та внутрішньо переміщених осіб крізь призму завдань
Президента України Володимира Зеленського».
Очільник міста зупинився на основних питаннях, які розглядалися
24 грудня на засіданні Ради розвитку регіонів та громад під головування
Президента України Володимира Зеленського (необхідності корегування
тарифів на теплопостачання в місті з огляду на здешевлення газу,
енергомодернізації багатоквартирних будинків, запуску механізмів
забезпеченя житлом учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб, в
тому числі осіб з інвалідністю, та надав відповідні доручення щодо реалізації
окреслених Президентом України завдань.
В нараді та в обговоренні питань взяли участь перший заступник голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін, директор
департаменту житлово-комугального господарства ОДА Ольга Довжук,
директор КП "Теплоенергетик" м. Кропивницького Олександр Чельник.
26 грудня міський голова Андрій Райкович провів оперативну робочу
нараду з керівниками виконавчих органів міської ради і поставив завдання вибудувати чіткий алгоритм стосунків із селищем Новим після того, як
рішення про приєднання селища Нового до Кропивницького вкотре не було
підтримане на засіданні селищної ради.
Міська влада Кропивницького не могла не відреагувати на такий крок,
адже депутатський корпус обласного центру до останнього не затверджував
галузеві програми соціально-економічного розвитку міста, розраховуючи на
інтеграцію до них потреб селища Нового.
Після такого недружнього кроку нам необхідно виробити правильну
формулу співпраці міста і селища, юридично і фінансово врегульовану
чинним законодавством України, - наголосив міський голова.
26 грудня під головуванням заступника голови районної комісії,
начальника управління соціального захисту виконавчого комітету Фортечної
районної у місті ради Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної
комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
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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 182 справи,
зокрема
щодо
призначення:
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 0), житлової субсидії – 166
(призначено – 133), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 12
(призначено – 12), пільги – 3 (призначено – 3).
Кадрові питання
26 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко відбулося
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади в управлінні з
питань захисту прав дітей. У конкурсному відборі взяли участь 4
претенденти.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити
Балакірєва Віталія Дмитровича на посаду головного спеціаліста сектора
соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей управління з
питань захисту прав дітей; зарахувати Бестаку Іллю Юрійовича до кадрового
резерву на посаду головного спеціаліста сектора соціального та правового
захисту дітей служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей.
26 грудня під головуванням голови комісії, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося
засідання комісії з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде
спрямовано субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа. Розглянуто звіт управлінь соціального захисту
населення виконавчих комітетів Подільської та Фортечної районних у місті
рад, Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді про виконану роботу щодо відкриття спеціальних рахунків на імена
7 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
перерахунку на них коштів з метою придбання житла та пошук житлових
об’єктів.
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