ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 06 жовтня 2020 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
06 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося третє засідання двадцять другої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії взяли участь 34 депутати міської ради,
в.о. старости Сергій Денисенко, голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслан Фросіняк, заступниця голови Фортечної
районної у місті Кропивницькому ради Ірина Жарова, керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації та громади
міста.
Прийнято 97 рішень, з них: про внесення змін та доповнень до Заходів
щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення
на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1429; про переведення садових (дачних)
будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки; про
передачу майна військовій частині А2077; про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про
бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000); про
внесення
змін
та
доповнень
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 та доповнень 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 31 січня 2019 року № 2275 «Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2019-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження
Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та
молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки»; про внесення змін до рішення
міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну
чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького» (зі змінами); 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 2017-2022 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 внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про
затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на
2019-2021 роки»; про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить
до комунальної власності Кропивницької територіальної громади; про
надання пільг зі сплати земельного податку у 2021 році; про надання
повноважень; про регулювання земельних відносин.
В роботі двадцять другої сесії міської ради оголошено перерву.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань.
Розглянуто 8 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку; про внесення змін до квартирної
справи Пуйлової В.М.; про внесення змін до квартирної справи Лопаткіна
В.П.; про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку,
який належить до комунальної власності територіальної громади м.
Кропивницького; про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради
від 27 липня 2009 року № 892 ”Про надання
ордерів мешканцям житлового будинку по вул.Радянській,4”; про надання
жилих приміщень у гуртожитках, які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Кропивницького; про надання ордера на жиле
приміщення у гуртожитку.
Також розглянуто: 2 звернення громадян з житлових питань; питання
щодо можливості розподілу квартир з частковими зручностями на чергу
громадян, які бажають отримати неупорядковане житло та скарга
громадянина Ларченка С.А.
06 жовтня під головуванням заступника голови адміністративної
комісії – начальника відділу правового забезпечення юридичного управління
Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 31 протокол про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 14 протоколах на
загальну суму 13 940 грн. Закрито провадження по 12 протоколах.
Перенесено розгляд 5 протоколів на наступне засідання адміністративної
комісії.

06 жовтня відбувся брифінг директора Кропивницького ВКГ
Валентини Давидчук. На брифінгу йшла мова про роботи з реконструкції
водопровідних мереж насосних станцій ОКВП “Дніпро — Кіровоград”.
Події суспільно-політичного життя
Освіта
06 жовтня відбулося перше засідання комісії по проведенню конкурсу
на посаду директора комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”.
До участі у конкурсі допущено Бондаренко Людмилу Олександрівну та
Бурмістрова Олександра Миколайовича (за умови надання довідки про
відсутність судимості до 14 жовтня 2020 року).
Відповідно до рішення комісії конкурсний відбір буде проведено
15 жовтня 2020 року о 15.30.
06 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» відбувся конкурс на заміщення посади практичного
психолога у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр № 2»
Міської ради міста Кропивницького.
Конкурсна комісія рекомендувала управлінню освіти Міської ради
міста Кропивницького призначити на посаду Сичову Анастасію Віталіївну як
таку, що успішно пройшла конкурсний відбір.
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