ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 13 січня 2021 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
13 січня секретар міської ради Олег Колюка провів робочу нараду
з питання визначення обсягу повноважень районних у місті Кропивницькому
рад.
У нараді брали участь: заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін та Олександр Вергун, керуючий
справами виконавчого комітету міської ради Світлана Балакірєва, начальник
юридичного управління Марина Смаглюк та голови Подільської і Фортечної
районних у місті рад Володимир Стецюк та Віктор Закаблуковський.
Олег Колюка зазначив, що внаслідок реформування системи
соціального захисту населення на державному рівні, значний обсяг функцій
районних у місті рад передається міським радам. Тому стоїть завдання –
наповнити реальними повноваженнями районні ради, як базові органи
місцевого самоврядування на території міста.
Володимир Стецюк і Віктор Закаблуковський внесли власні пропозиції
та висловили своє бачення напрямків діяльності районних рад нинішнього
скликання. Ключовим завданням, на їхнє переконання, залишається
співпраця з органами самоорганізації населення – квартальними комітетами
та ОСББ.
Учасники наради також обговорили питання щодо здійснення
контролю за благоустроєм у місті, зокрема у приватному секторі. Всі
посадовці були одностайними – квартальні комітети повинні сприяти
дотриманню порядку та правил благоустрою на ввірених їм територіях.
13 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Сергій Колодяжний і начальник управління охорони здоров’я
Оксана Макарук презентували галузеву програму міському голові Андрію
Райковичу в рамках запровадженого щорічного «Стратегічного діалогу».
Для проведення тестування педагогів на коронавірус у профільній
Програмі розвитку галузі охорони здоров'я міста Кропивницького
передбачено 800 тисяч гривень. Також заплановані кошти для надання
одноразової грошової допомоги медичним працівникам, які захворіли на
CОVID-19. На таку підтримку з міського бюджету планується виділити
понад три мільйона гривень. Проте Андрій Райкович запропонував інший
варіант – розглянути можливість страхування медичних працівників.
Цього року міська програма «Здорове місто» бере на себе і витрати,
пов’язані з медичним оглядом призовників. В планах управління охорони
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здоров’я – капітальний ремонт дитячої міської поліклініки по вулиці
Шевченка.
13 січня під головуванням директора Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського відбулося
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про визначення способів участі у вихованні
дитини та спілкуванні з нею – 1; про доцільність усиновлення – 1;
про доцільність поповнення прийомної сім’ї – 1; про створення прийомної
сім'ї та влаштування на виховання та спільне проживання малолітніх
дітей – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про вибуття
малолітніх дітей із сім’ї патронатного вихователя – 1.
13 січня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради – голови опікунської ради Володимира Стецюка
відбулося чергове засідання опікунської ради при виконавчому комітеті
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуті та прийняті наступні рішення: про зняття з обліку
недієздатної особи у зв’язку зі смертю; про погодження кандидатури опікуна
*** над недієздатною особою *** у разі визнання останньої в судовому
порядку недієздатною та надання відповідного подання до суду; про
продовження строку дії рішення суду про визнання *** недієздатною
особою.
13 січня під головуванням першого заступника начальника управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому
ради – заступника голови комісії Наталії Цуркан 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 – 11 (призначено – 11); житлових субсидій – 225
(призначено – 200) та пільг– 6 (призначено – 6).
13 січня під головуванням завідувача відділу діловодства, правового і
організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого комітету
районної у місті ради – голови адміністративної комісії Тетяни Напльокової
відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
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Розглянуто 2 протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 150, 152 Кодексу України про адміністративне
правопорушення. Вирішено закрити 2 справи.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
13 січня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом
з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,
у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:
Преображенської, Великої Перспективної, Михайлівської, Миколи
Смоленчука, Покровської, Полтавської, Євгена Маланюка, Олега Ольжича,
Короленка, Добровольського, Миру, Генерала Жадова та Космонавта Попова.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні
правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, та видано 24 попередження щодо усунення
недоліків санітарного стану.
Міжнародне співробітництво
13 січня міський голова Андрій Райкович брав участь в онлайнконференції з представниками World Trade Center Association та «Української
Бізнес Асоціації – UIBA».
Представники міжнародних бізнес-асоціацій ознайомили з перевагами,
які може отримати обласний центр, якщо налагодить співпрацю
з організаціями, адже це відкриває двері для українського бізнесу,
допомагаючи йому підключитися до світового капіталу, каналів дистрибуції
та міжнародних стратегічних партнерів.
Президент World Trade Center Kyiv Генрі Штеренберг зазначив,
що перевагою м.Кропивницького є унікальне розташування в самому центрі
України. Це дасть можливість реалізувати низку цікавих проєктів.
Міський голова Андрій Райкович зазначив, що міська рада проаналізує
отриману інформацію та опрацює можливі шляхи співпраці.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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