ЗВІТ
щодо діяльності постійної комісії Міської ради міста Кропивницького
з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради,
відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики, підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності
за 2018 рік
Постійну комісію утворено відповідно до рішення міської ради
від 15 грудня 2015 року № 14 «Про утворення постійних комісій Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання».
У своїй діяльності постійна комісія керується Законами України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
«Про доступ до публічної інформації» з урахуванням вимог щодо реалізації
повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними
комісіями міської ради, Регламентом Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання, Положенням про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та
працювала відповідно до перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік.
Функції постійної комісії міської ради визначені пунктом 4.1. Розділу 4
Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням міської ради
від 15 грудня 2015 року № 15.
До основних функцій і повноважень постійної комісії належить:
підготовка за дорученням ради або міського голови рекомендацій з питань,
пов'язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, виконанням
депутатами рішень ради та її виконавчих органів;
підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень
депутата міської ради;
підготовка та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо
визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх
спільних інтересів;
підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації,
призначення і звільнення їх керівників;
попередній розгляд рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до них та
інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
координація співпраці ради з громадськими організаціями;
підготовка проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративнотериторіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;
здійснення контролю за дотриманням вимог статті 59-1 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» у частині взяття участі міським
головою, секретарем, депутатами міської ради у розгляді, підготовці та прийнятті
рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт
інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
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Надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути
неправомірною вигодою та подарунками;
попередній розгляд та погодження інвестиційних проектів;
підготовка питань, що пов'язані з розвитком підприємництва;
розгляд пропозицій щодо відбору та співфінансування проектів
міжнародної технічної допомоги місту;
розгляд пропозицій щодо становлення системи міжнародного та
міжрегіонального співробітництва в межах єврорегіонів шляхом участі у
міжнародних неурядових організаціях органів місцевого самоврядування;
попередній розгляд відповідних проектів програм інвестиційної діяльності,
регуляторної політики, підготовку висновків та передачу їх до постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку;
попередній розгляд як відповідальною постійною комісією проекту
регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу;
вивчення пропозицій уповноваженого органу у випадку, коли відповідальна
постійна комісія є головною постійною комісією;
проведення антикорупційного моніторингу проектів та чинних актів
(рішень) органів місцевого самоврядування;
аналіз стану злочинності в межах міста, порушення законодавства про
боротьбу із злочинністю;
розгляд проектів рішень, що стосуються повноважень даної комісії, та
підготовку пропозицій до них;
здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Основна форма роботи комісії - її засідання, які скликались протягом
звітного періоду в порядку, передбаченому п. 5.2 Положення про постійні комісії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. Протягом звітного
періоду було проведено 11 засідань постійної комісії міської ради, на яких було
розглянуто 81 питання, з них 7 листів та звернень.
Під час розгляду планових та позапланових питань рішеннями постійної
комісії міської ради було надано виконавчим органам Міської ради міста
Кропивницького 5 доручень, рекомендацій, пропозицій та доповнень до проектів
рішень.
Основні програми, виконання яких контролювала постійна комісія
у 2018 році:
Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого
скликання на 2018 рік;
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської
ради та виконавчого комітету на 2018 рік;
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного
іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки;
Програма економічної підтримки засобів масової інформації міста
на 2018 рік;Програми розвитк у малого і середнього підприємництва у

на 2016 – 2020 роки;
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Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги»
на 2016 - 2018 роки;
Комплексна програма діяльності міської дружини на 2018 рік;
Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на
2017-2020 роки;
В тому числі:
перспективний план роботи Міської ради міста Кропивницького
на 2018 рік;
план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік;
забезпечення виконання повноважень виконавчими органами міської ради у
сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації місця
проживання особи.
На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання щодо
розгляду проектів рішень міської ради та змін і доповнень до них про програми,
що стосуються питань діяльності ради, Регламенту міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення законності, правопорядку, засобів масової інформації,
здійснювала контроль за виконанням відповідних рішень ради.
Відомості про відвідування депутатами засідань комісії з питань діяльності
ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності
відображені у таблиці.
№ Прізвище, ім'я, по батькові
з/п

Присутній Відсутній
Загальна
на комісії на комісії кількість засідань

1. Линченко
Максим Дмитрович

11

-

11

2. Бойко
Сергій Вікторович

10

1

11

3. Демченко
Михайло Іванович

10

1

11

4. Маламен
Геннадій Сергійович

9

2

11

5. Смірнов
Володимир Олександрович

6

5

11

Протягом 2018 року на засіданнях постійної комісії міської ради
розглянуто 8 проектів рішень Міської ради міста Кропивницького, підготовлених
департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.
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Також заслухано інформацію директора департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління економіки
Паливоди А.А. щодо залучення інвестицій та стану зовнішньоекономічної
діяльності у м. Кропивницькому.
З метою створення сприятливого бізнес-середовища, постійною комісією
послідовно здійснюють кроки, спрямовані на створення умов для розвитку
підприємницької ініціативи. Комісією розглянуто проекти рішень:
«Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 «Про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кіровограді на 2016-2020 роки»;
«Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок
єдиного податку на 2019 рік».
З метою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
м. Кропивницького, активізації роботи із залучення прямих іноземних інвестицій
та коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій,
сприяння у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами міста,
членами депутатської комісії підтриманий проект Програми формування
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018 2020 роки, та зміни, внесені до програми в частині її фінансування.
Завдяки прийняттю даної програми проведено:
18 травня 2018 року заходи у рамках відзначення Дня Європи в Україні;
30 травня 2018 року - галузеву сесію «Експорт як шлях до інвестицій»
Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST».
Участь у форумі взяли представники:
департаменту економічної політики Представництва ЄС в Україні;
Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) (регіональне
представництво у Центральній Україні);
Європейської Бізнес Асоціації;
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC
Ukraine);
фундації CEASC з напрямку: «Проектний менеджмент та управління
європейськими проектами».
Близько 100 учасників форуму (керівники і топ-менеджери підприємств,
фахівці, що займаються зовнішньоекономічною, а також виробничою,
інноваційною та інвестиційною діяльністю, студентська молодь) отримали
інформацію про те, як завойовувати іноземні ринки, привабити іноземних
інвесторів, отримувати доступ до інвестицій та формувати довіру іноземного
партнера, а також обговорено практичні аспекти здійснення експортних операцій.
28 вересня 2018 року в рамка ділової програми Міжнародної
агропромислової виставки «АгроЕкспо 2018» - галузеву сесію «Ресторанний та
готельний бізнес: індустрія гостинності» Муніципального інвестиційного форуму
«TIME to INVEST».
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Під час заходу учасники форуму дізналися про сучасні тенденції та
креативні новинки готельно-ресторанної галузі, шляхи підвищення ефективності
закладу, мали змогу обмінятися практичним досвідом, отримали об'єктивний
аналіз ринку та ексклюзивну експертну інформацію з перших вуст, отримали
консультації експертів, встановили нові ділові контакти.
25-26 жовтня 2018 року в результаті перемоги у конкурсі міст на
проведення 6-ї Всеукраїнської академії інтегрованого розвитку міст за підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) - масштабний захід
на тему «План сталої міської мобільності як секторальний план концепції
інтегрованого розвитку міст».
Під час заходу оговорювалась концепція оптимізації транспортної
інфраструктури міста, в тому числі створення пішохідних та велодоріжок.
Крім того, оновлено кредитний рейтинг міста Кропивницького, який надає
змогу інвесторам реально оцінити платоспроможність міського бюджету.
Створено також інвестиційний веб-портал міста, який покликаний наочно
розкрити інвестиційні можливості Кропивницького, демонструвати його ключові
переваги, стати дієвим інструментом, який дозволить налагодити ефективну
взаємодію між владою, бізнесом, потенційними і діючими інвесторами.
Підготовлено Інвестиційний паспорт міста Кропивницького, до якого
включені інвестиційні пропозиції приватних підприємств міста та муніципальні
проекти, вільні земельні ділянки та виробничі площі по м. Кропивницькому, які
можна запропонувати інвестору. Інвестиційний паспорт розповсюджується під
час зустрічей керівництва міста з представниками іноземних делегацій,
виставкових заходів, форумах тощо.
Також, з метою формування позитивного сприйняття міста цільовою
аудиторією, передусім діловими колами, інвесторами, підприємцями, створено
бренд-бук міста. Виготовлено презентаційну та подарункову продукцію з
логотипом та символікою міста.
Діяльність постійної депутатської комісії міської ради сприяла
забезпеченню реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної
регуляторної політики.
Комісією розглянуті проекти:
«Про погодження проекту рішення міської ради «Про звіт щодо здійснення
державної регуляторної політики у 2017 році»;
«Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін та
доповнень до Плану діяльності міської ради міста Кропивницького з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік»;
«Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження Плану
діяльності міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік».
Станом на сьогодні по м. Кропивницькому значиться 24 діючих
регуляторних актів, у тому числі 16 – рішення міської ради та 8 – виконавчого
комітету міської ради.
Завдяки підтримці депутатської комісії у місті впроваджується проект
«Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного
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освітлення в м. Кропивницькому» (проект Північної Екологічної Фінансової
Корпорації «НЕФКО» - загальний обсяг інвестицій - 12,0 млн грн). На сьогодні
вже використаний перший транш кредиту в сумі 3,5 млн.грн. на встановлення
енергозберігаючої системи освітлення на вулицях міста.
13 вересня 2018 року з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку
підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування по проекту
«Модернізація громадського транспорту».
Постійною депутатською комісією також погоджений проект рішення
міської ради «Про надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у
проекті Європейського Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в містах
України». Однак, місто не увійшло до переліку пілотних міст, у який буде
реалізовуватися даний проект.
Висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету у 2018 році здійснювалося відповідно до Закону України
„Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів“, Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та з метою
забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційного права мешканців
міста на свободу слова, вільного доступу до інформації, подальшого підвищення
ролі місцевої преси у громадсько-політичному житті обласного центру.
У 2018 році у міській раді було проведено 66 прес-конференцій,
присвячених висвітленню діяльності міської ради, виконавчого комітету,
виконавчих органів міської ради, вирішенню актуальних питань життєдіяльності
територіальної громади міста. відділом по роботі із засобами масової інформації
підготовлено та оприлюднено 2037 інформаційних повідомлень, які лягли в
основу публікацій у друкованих та електронних ЗМІ і сюжетів на радіо та
телебаченні.
На виконання заходів Програми висвітлення діяльності Міської ради міста
Кропивницького та її виконавчого комітету
на 2018 рік передбачалося
фінансування із загального фонду міського бюджету у розмірі 2 112 756 гривень.
Протягом 2018 року здійснено економічну підтримку Вісника міської ради
„Вечірня газета“ на суму 782 500 гривень.
У 2018 році постійною комісією міської ради були розглянуті та погоджені:
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради
та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік та на 2019 -2021 роки;
нове Положення про присвоєння звання „Почесний громадянин міста
Кропивницького”,
присвоєння у 2018 році
звання „Почесний громадянин міста
Кропивницького” Сороці Семену Климовичу, видатному громадському діячу,
учаснику національно-визвольної боротьби, ветерану Української Повстанської
Армії, колишньому політв’язню (посмертно).
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Також за ініціативи депутата Линченка М.Д за вагомий внесок
у розвиток вищої освіти і науки, підготовку високваліфікованих фахівців для
регіону у 2018 році трьох викладачів вузів нашого міста було представлено до
нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького.
Тож у 2019 році робота постійної комісії надалі буде направлена на
подальший розвиток нашого рідного міста та на покращення добробуту жителів
міста Кропивницького.

Голова постійної комісії

М.ЛИНЧЕНКО

