
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
                                 16 січня 2020 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького

сьомого скликання

16 січня 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:  заступник  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  А.Паливода,  керівники  виконавчих
органів  міської  ради,  представники  засобів  масової  інформації  та
громадськості.

Розглянуті  питання:  про  затвердження  Програми  з  розвитку  і
управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022
роки;                                     про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства               в місті Кропивницькому на 2020-2022
роки «Діалог»;  про виділення коштів                    на відшкодування
додаткових витрат для проведення поховання;                                         про
здійснення  виплат  одноразової  адресної  грошової  допомоги  
за 2019 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  (коригування  генерального  плану
міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000
в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та
детального плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення
плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування
транспортних  вузлів  з  розв’язкою  руху  в  двох  рівнях,  визначення
архітектурно  –  планувальних  рішень)»);  про  затвердження  Програми
розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки; про
внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року  № 1194
«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності
«Безпечне місто»                    на 2017-2020 роки»; про затвердження
Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та
молоді м. Кропивницького                       на 2020-2022 роки; про затвердження
Програми розвитку земельних відносин у м. Кропивницькому на 2020-2023
роки; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від
15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2018-2020 роки»;
про  внесення  змін  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  18  грудня  2019  року  №  3046  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  
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на 2020 рік»;  про хід виконання заходів  щодо ліквідації заборгованості  по
платі за землю в місті Кропивницькому та проведену роботу у 2019 році.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

16 січня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Андрія  Табалова
відбулося  відкрите  засідання  міської  комісії  сприяння  дотриманню
законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Розглянуті  питання:  про  розвиток  релігійної  ситуації  протягом
2019 року (трансформаційні процеси в релігійному середовищі; будівництво
культових  споруд  та  упорядкування  територій;  спільні  заходи,  що
проводяться  релігійними  організаціями;  проведення  благодійної  та
милосердницької  роботи;  проведення  проповідницької  роботи  в  сквері
Центральному);                            про затвердження плану роботи комісії на
2020 рік.

16  січня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби  відбулося  засідання
комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам ООС/АТО, членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих
безвісти  під  час  виконання  військових  обов'язків  в  зоні  ООС/АТО,
які є мешканцями міста. 

Розглянуто  та  погоджено  2  звернення  постраждалих  учасників
ООС/АТО щодо надання матеріальної допомоги на лікування.

16  січня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби  відбулося  засідання
комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги  учасникам  ООС/АТО  та
членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

Розглянуто та погоджено 41 звернення учасників ООС.

16  січня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби  відбулося  засідання
конкурсної  комісії  з  визначення  програм  (проєктів,  заходів),  розроблених
міськими  громадськими  об'єднаннями  соціальної  спрямованості,  для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста
Кропивницького. 

Розглянуто  13  конкурсних  пропозицій  та  вирішено  направити  всі
документи на доопрацювання.

 16 січня заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів робочу  нараду з питання демонтажу
самовільно  розміщеної  у  місті  зовнішньої  реклами  розповсюджувачів
лотерей та грального бізнесу.
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Нещодавно,  23  грудня 2019  року,  виконавчий  комітет  міської  ради
прийняв  рішення  про  негайний  демонтаж  такої  реклами  у  м.
Кропивницькому, а власники закладів отримали відповідні приписи. 

За  словами  Олександра  Мосіна,  за  три  тижні  жодної  рекламної
конструкції  ніхто  не  прибрав. Тому  міська  влада з  17  січня  розпочинає
процес  примусового  демонтажу  цієї  реклами.  За  демонтаж  реклами
грального бізнесу відповідатиме Головне управління житлово-комунального
господарства,                                               а безпосереднім виконавцем робіт
буде  КП  «Благоустрій».  Допомагатимуть  їм   в  роботі  представники
спеціалізованої інспекції, фахівці управління містобудування та архітектури,
міської дружини та правоохоронці.

 16  січня заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради  Наталія  Дзюба  і  начальник  управління  соціальної  підтримки
населення Юлія Вовк поклали квіти на могили двох кропивничан -  героїв
АТО, загиблих п»ять років тому, – Юрія Олефіренка та Володимира Тигняна,
на Алеї почесних воїнських поховань на  Рівнянському кладовищі.

16  січня під  головуванням  голови  Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.

Розглянуті  та  прийняті  наступні  рішення:  про  підсумки  роботи
адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Подільської  районної
у місті Кропивницькому ради за 2019 рік; про погодження проєкту рішення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання «Про
виконання  Програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку
Подільського району міста Кропивницького на 2019 рік»; про затвердження
Порядку та умов надання соціальної  послуги перекладу жестовою мовою;
про затвердження Порядку та умов надання соціально-економічних послуг
учасникам  бойових  дій  під  час  АТО/ООС  –  особам  з  інвалідністю; про
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.

16  січня 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  195  справ,  зокрема  щодо  призначення:  державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової



4

субсидії  –  177  (призначено  –  130),  соціальних  виплат   внутрішньо
переміщеним       особам – 16 (призначено – 16),  пільги – 1 (призначено – 1).

Діалог влади з народом

16 січня заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На  прийом  звернулися  5  заявників  з  питань:  приватизації,  виділення  та
оренди  земельних  ділянок  під  будівництво  споруд   житлового  та
нежитлового призначення.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

16 січня  в  ДЮК «Чайка»  КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за  місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведено
виховну  годину  «Вплив  шкідливих  звичок  на  здоров’я  людини».    

16  січня  у бібліотеці-філії  № 1  міської  централізованої  бібліотечної
системи  міста  Кропивницького  проведено  свято  «З  днем  народження,
Сніговику».

Дітям цікаво було дізнатися про день народження Сніговика, легенду
та  цікаві  факти  про  нього  та  про  сніг.  Під  час  проведення  вікторини
«Зимовий ланцюжок загадок» за правильні відповіді активні читачі отримали
солодкі  призи.  Учасники  заходу  активно  брали  участь  у  конкурсі-вітанні
«Побажання  Сніговику».  Підсумком  заходу  був  перегляд  мультфільму
«Сніговик-Поштовик».

Громадсько-політичні акції протестного характеру

16  січня з  08.30  до  14.00  Федерація  професійних  спілок
Кіровоградської  області  проводила  інформаційний  пікет  з  метою
інформування  населення  міста  та  області  про  наслідки  прийняття
законопроєкту “Про працю”.  Організатори акції  встановили 2 намети (вул.
Преображенська,  4,  площа  Героїв  Майдану)  та  роздавали  перехожим
інформаційні буклети.

Орієнтовна кількість учасників — до 10 осіб.

16 січня з 15.00 до 15.20 на площі Героїв Майдану міський осередок
громадської  організації  “Традиція  і  порядок”  проводив  акцію  з  метою
засудження законопроєкту, який обмежуватиме свободу слова в Україні.

В  руках  учасники  акції  тримали  прапори  з  символікою  громадської



5

організації  та  банер  з  надписом  “Традиція  і  порядок  проти  закону  про
цензуру”.

Орієнтовна кількість учасників — до 10 осіб.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО
Ірина Штадченко 24 75 85
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