ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 19 січня 2021 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради
восьмого скликання
19 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата
Кропивницької міської ради восьмого скликання Артема Стрижакова
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектурної
діяльності, містобудування та капітального будівництва.
У роботі комісії взяли участь секретар міської ради Олег Колюка,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Олександр Мосін, керуючий справами виконавчого комітету Світлана
Балакірєва, керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про структуру та загальну чисельність виконавчих
органів Кропивницької міської ради; про затвердження Регламенту
Кропивницької міської ради восьмого скликання; про затвердження
Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
м. Кропивницького на 2021-2023 роки; про затвердження Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому
на 2021-2024 роки; про затвердження перспективного плану роботи міської
ради на 2021 рік; 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 перейменування управління
капітального будівництва та затвердження Положення про управління
капітального будівництва Кропивницької міської ради в новій редакції; про
перейменування управління містобудування та архітектури та затвердження
Положення про управління містобудування та архітектури Кропивницької
міської ради в новій редакції; про презентацію містобудівної документації
«Детальний план території кварталу в межах вулиць Героїв України,
Генерала Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницького». На засіданні
обрано заступника голови комісії Вадима Дригу та секретаря комісії
Катерину Колтунову.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 січня у форматі «Стратегічний діалог» міський голова Андрій
Райкович обговорив із заступником міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександром Вергуном та заступником начальника
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради
Тетяною Савченко перспективи реалізації у 2021 році програми «Затишне
місто».
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На капітальні ремонти під’їздів багатоповерхівок цього року з міського
бюджету буде використано один мільйон гривень. Крім того, у 2021-му на
два мільйона гривень зросте сума співфінансування капітальних ремонтів
будинків ОСББ. Торік на фінансову підтримку об’єднань власників житла
виділили чотири мільйони, у поточному планується використати шість
мільйонів гривень.
Значна сума - п’ять мільйонів гривень, закладена у міському бюджеті
на ремонти покрівель житлових будинків, ще п’ять – на капітальний ремонт
внутрішньодворових доріг.
Великою проблемою для міста стає завершення терміну експлуатації
відразу у 181 ліфта міських багатоповерхівок. На виконання відповідних
заходів передбачено 14, 9 мільйонів гривень.
Продовжиться активна реалізація програми «Світле місто». На її
втілення заплановано три мільйони гривень. Ще 600 тисяч гривень будуть
використані у поточному році на облаштування зупинок громадського
транспорту, 500 тисяч гривень планується вкласти в розробку схеми
теплопостачання міста.
Понад 40 мільйонів гривень у кошторисі програми заплановано на
капітальний ремонт вулиць, 5 мільйонів – на капітальне відновлення міських
тротуарів. У планах ГУ ЖКГ виготовлення проєктно – кошторисної
документації на капітальний ремонт автодорожнього мосту по вулиці
Київській.
У свою чергу, Андрій Райкович, ознайомившись із презентацією
програми, звернув увагу посадовців на важливість організації
високотехнологічної транспортної розв’язки на Салганних пісках, де буде
розміщена сучасна багатопрофільна міська лікарня, тому чекає від головного
управління ЖКГ відповідних пропозицій.
19 січня відбувся брифінг директора департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Кропивницької міської ради
Ніни Рахуби. На брифінгу йшла мова про те, що підприємство
КП "Теплоенергетик", надавач послуг з централізованого опалення у
Кропивницькому, направив до міської ради звернення щодо коригування
чинних тарифів. Тарифи на послуги постачання тепла можуть коригуватися в
міжопалювальний період, якщо з’являються фактори, що не залежать від
діяльності теплогенеруючого підприємства - збільшення ціни газу та послуги
з його розподілу, тарифів на електроенергію і водопостачання та рівня
мінімального прожиткового мінімуму.
Планується, що Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
розгляне коригування тарифів на своєму засіданні 26 січня, - звернула увагу
Ніна Рахуба. – Поки що КП «Теплоенергетик» несе багатомільйонні збитки
від того, що чинний тариф не відповідає реальним витратам на виробництво і
транспортування теплової енергії. Лише у січні тепловики матимуть
від’ємне сальдо у сумі близько 103 мільйонів гривень. Необхідно також
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врахувати хронічний борг споживачів їхніх послуг – 87,2 мільйона гривень та
борги, залишені у спадок іншим теплогенеруючим підприємством, ДП
«Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА – 67 мільйонів гривень. Все разом
утворює надзвичайно складну економічну ситуацію, у якій доводиться
працювати і виконувати свої зобов’язання перед містом колективу КП
«Теплоенергетик».
Водночас, Ніна Рахуба повідомила журналістам, що у Кропивницькій
міській раді активно триває процес розробки нової стратегії теплопостачання
обласного центру, яка почне реалізовуватися вже з наступного
опалювального періоду.
19 січня під головуванням заступника голови комісії Володимира
Фундовного проведено онлайн-засідання громадської комісії з житлових
питань.
Членами комісії розглянуто 4 проєкти рішень Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради, а саме: про затвердження спільного рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області про взяття
Зуєвої Г.М. на квартирний облік; про зняття громадян з обліку; про
затвердження списків та реєстрів перереєстрації; про затвердження нового
складу громадської комісії з житлових питань при Виконавчому комітеті
Кропивницької міської ради. Також було розглянуто 4 звернення громадян з
житлових питань.
19 січня під головуванням заступника голови адміністративної комісії –
начальника відділу правового забезпечення юридичного управління Артема
Шершнюка
відбулося
засідання
адміністративної
комісії
при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради.
Комісією було розглянуто 17 протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 152, ст. 183 Кодексу України
про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення
у вигляді штрафу по 5 протоколам на загальну суму 3 213 грн. Закрито
провадження по 10 протоколам. Прийнято рішення про перенесення розгляду
2-х протоколів на наступне засідання адміністративної комісії.
19 січня під головуванням голови Фортечної районної у місті ради,
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. Розглянута 101 справа, зокрема щодо призначення: житлової субсидії
– 91 (призначено – 55), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
– 8 (призначено – 8), пільги –2 (призначено – 2).
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19 січня під головуванням голови комісії, голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
районної комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
На засіданні комісії прийнято рішення про: проведення перерахунку
раніше призначеної грошової компенсації відповідно до Порядку виплати
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким
категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719, (далі – Порядок 719) двом
особам, з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, визначеними пунктом
11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон); проведення перерахунку
раніше призначеної грошової компенсації відповідно до Порядку виплати
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (далі - Порядок 280) чотирьом
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнані учасниками
бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону;
призначення грошової компенсації відповідно до Порядку 719 особі з
інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, визначеною пунктом 11 частини
другої статті 7 Закону; - призначення грошової компенсації відповідно до
Порядку 280 особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнана учасником
бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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