ПРОЕКТ № 2700

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «_____» ___________ 2019 року

№ ______

Про звіт голови постійної комісії
Міської ради міста Кропивницького
з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної
політики
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 2.4 Положення про
постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання (зі
змінами) та заслухавши звіт голови комісії Гамальчука М.П. про діяльність
постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради
міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і
спорту та соціальної політики взяти до відома (додається).

Міський голова

Людмила Масло 24 03 14

А. РАЙКОВИЧ
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ЗВІТ
про діяльність постійної комісії Міської ради міста Кропивницького
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та
соціальної політики
за 2018 рік
Постійну комісію утворено відповідно до рішення Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання від 15 березня 2017 року № 841
«Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради
від 15.12.2015 № 14, 15, 30».
У своїй діяльності комісія керується Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 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.
Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у
своїй діяльності є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення
питань.
Функції постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики визначені пунктом 4.6
розділу 4 Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням міської
ради від 15 грудня 2015 року № 15 «Про затвердження Положення про постійні
комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання» (зі змінами та
доповненнями).
До функцій комісії належить:
попередній розгляд проектів програм з питань культури, науки, освіти,
спорту, сім'ї, молодіжної політики, соціального захисту та соціального
забезпечення населення, галузі охорони здоров’я та відповідних розділів
бюджету;
підготовку висновків і подання їх постійній комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку;
вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток
культури, науки, освіти, спорту, сім'ї;
підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку культури,
туризму, науки, освіти, спорту;
підготовку і попередній розгляд питань, пов'язаних з молодіжними
проблемами, які вносяться на розгляд міської ради;
розробку і внесення на розгляд ради проектів рішень з питань соціального
захисту та соціального забезпечення населення, галузі охорони здоров’я;
вивчення стану соціального захисту та соціального забезпечення
населення, підготовку рекомендацій щодо його поліпшення;
вивчення та підготовку питань про стан, поліпшення та розвиток галузі
охорони здоров’я;
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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 пунктом 5.2 Положення про
постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання.
Протягом звітного періоду було проведено 15 засідань постійної комісії міської
ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної
політики, під час яких було розглянуто 139 питань, з них 33 листа, заяв тощо,
які надійшли на розгляд постійної комісії та 24 доручення наданих виконавчим
органам Міської ради міста Кропивницького.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» депутат зобов'язаний брати участь у роботі засідань постійної комісії,
до складу якої його обрано.
Відомості про відвідування депутатами засідань комісії з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики відображені у
таблиці.
№ Прізвище, ім’я, по батькові Присутній Відсутній
Загальна
з/п
на комісії на комісії кількість засідань
1. Гамальчук
Микола Павлович

15

-

15

2. Артюх
Олександр Іванови

13

2

15

3. Матяшова
Лілія Петрівна

14

1

15

4. Волкожа
Тетяна Петрівна

14

1

15

5. Колісніченко
Роман Миколайович

6

9

15

6. Ніжнікова
Анна Олександрівна

13

2

15

Питання галузі охорони здоров’я міста Кропивницького
На галузь охорони здоров’я м. Кропивницького на 2018 рік по загальному
фонду
затверджено
обсяг
видатків
з
усіма
уточненнями
у сумі 343 153,1 тис. грн.
Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницького за
2018 рік на загальну суму 339 977,0 тис. грн, що складає 99,1 % до затвердженої
річної суми видатків.
У тому числі профінансовано:
з міського бюджету – 79 566,7 тис. грн (99,3% від затверджених видатків);
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медичної субвенції – 236 775,2 тис. грн (99,0% від затверджених
видатків);
по Урядовій програмі «Доступні ліки» – 6 177,3 тис. грн
(100% від затверджених видатків);
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 9 902,0 тис. грн
(100% від затверджених видатків);
на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом
гемодіалізу – 7 555,8 тис. грн. (100% від затверджених видатків).
Профінансованих видатків загального фонду спрямовано на:
оплату праці з нарахуваннями – 265 796,3 тис. грн (78,2 %);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 16 793,0 тис.
грн (4,9 %);
придбання продуктів харчування – 3 677,7 тис. грн (1,1 %);
оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 26 723,5 тис. грн (7,9 %);
виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по
пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 1 557,2 тис. грн (0,5
%);
відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за
рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах – 20 735,3 тис. грн (6,1 %);
придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні
матеріали, господарчі товари) – 2 096,2 тис.грн (0,6 %);
оплату послуг (крім комунальних) – 2 543,2 тис. грн (0,7 %);
видатки на відрядження - 5,3 тис.грн;
навчання з охорони праці – 4,9 тис.грн;
інші поточні видатки (збори та платежі) – 44,4 тис.грн.
У 2018 році по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького здійснювалися
заходи по реалізації двох міських галузевих програм:
Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017–
2020 роки (зі змінами), якою на виконання заходів медико–соціального
спрямування затверджені видатки на 2018 рік у сумі 62 575,4 тис. грн, фактичне
виконання Програми складає 67 901,8 тис. грн, зокрема на забезпечення:
проведення
безкоштовних
профілактичних
медичних
оглядів
– 1484,4 тис.грн;
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів – 3 863,5 тис. грн.;
технічними засобами (підгузки, кало–сечоприймачі) – 442,5 тис. грн;
безкоштовними лікарськими засобами та продуктами харчування
ветеранів війни при стаціонарному лікуванні – 412,0 тис.грн;
належної стаціонарної допомоги (харчування, невідкладна медична
допомога) – 4 847,7 тис. грн;
профілактики та діагностики інфекційних захворювань (вакцини,
туберкулін) – 1 085,0 тис. грн;

5

надання паліативної допомоги (знеболювальні наркотичні лікарські
засоби) – 795,9 тис. грн;
забезпечення витратними матеріалами для лікування хворих з нирковою
недостатністю методом гемодіалізу – 10 238,6 тис. грн;.
придбано обладнання на загальну суму – 13 285,9 тис. грн:
апарат ультразвукової діагностики для КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницького» – 2 054,5 тис. грн (за рахунок субвенції з державного
бюджету);
рентгенологічний апарат для Кіровоградської дитячої міської лікарні – 3
584,5 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету);
апарат ультразвукової діагностики для КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої медичної допомоги» – 2 198,3 тис. грн;
медичне обладнання (фіброгастроскоп, аналізатор формули крові,
біохімічний аналізатор, апарати електрохірургічні, електрокардіограф,
монітори пацієнтів, пульсоксиметри, кардіологічний датчик для УЗД апарату,
апарат сорбційний та ін.) – 3 163,4 тис. грн;
комп'ютерна техніка – 1 233,0 тис. грн, у тому числі первинної ланки –
846,0 тис. грн;
автомобіль (2 од.) – 674,0 тис. грн;
інше обладнання та оснащення (електричний пароварильний котел,
пролежневі
матраци,
кондиціонер,
функціональні
ліжка,
крісло
оториноларингологічне) – 378,2 тис. грн.
проведено капітальні ремонти на загальну суму 8767,9 тис. грн:
капітальний ремонт пожежної сигналізації у відділеннях стаціонару № 1
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 (дитяче
інфекційне, неврологічне та інфекційні відділення № 1 та № 2) – 487,5 тис. грн;
капітальний ремонт фасаду дитячого інфекційного відділення стаціонару
№ 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» та благоустрою прилеглої
території, Фортеця, 21 – 1 233,1 тис. грн;
капітальний ремонт пожежної водойми на території стаціонару № 1 КЗ
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда» – 35,0 тис. грн;
капітальний ремонт рентгенологічних апаратів КЗ «Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної допомоги» – 55,6 тис. грн;
виготовлення проектно–кошторисної документації на капітальний ремонт
електричних мереж та введення другого вводу електропостачання КЗ «Міська
лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» – 60,3 тис. грн;
капітальний ремонт фасаду жіночої консультації № 1 КЗ «Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», вул. Генерала
Жадова, 23, к. 2 – 1 314,1 тис. грн;
капітальний ремонт палат відділення консервативної гінекології
КЗ«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»,
вул. Олени Журливої, 1 – 1 486,3 тис. грн;
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капітальний ремонт операційного відділення консервативної гінекології
КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»,
вул. Олени Журливої, 1 – 815,2 тис. грн;
капітальний ремонт благоустрою території навколо жіночої консультації
№ 1 КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру
ІІ рівня», вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2 – 683,6тис. грн;
капітальний ремонт приміщення жіночої консультації № 1 КЗ «Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», вул. Генерала
Жадова, 23, корп. 2 – 1 256,2 тис. грн;
благоустрій прилеглої території біля лікувального корпусу КЗ «Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», вул. Олени
Журливої, 1 – 504,2 тис. грн;
капітальний ремонт приміщення дитячої міської поліклініки № 1, вул.
Шевченка, 36 – 615,5 тис. грн;
капітальний ремонт приміщення КЗ «Амбулаторія загальної практики –
сімейної медицини» із заміною вікон, сел. Гірниче, вул. Лінія 10–а, 61 –
142,1 тис. грн;
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
приміщення гаражу КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.
Кіровограда», вул. Миколи Левитського, 71/24 – 59,9 тис. грн;
капітальний ремонт гастродуоденфіброскопа у КЗ «Поліклінічне
об’єднання м. Кіровограда» – 19,3 тис. грн.
проведено реставрацію на загальну суму 1589,2 тис. грн:
реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам’ятки архітектури
«Казарма для двох рот» з капітальним ремонтом лабораторно-рентгенівського
корпусу стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м.Кіровограда»,
Фортеця, 21 – 1 458,9 тис. грн;
ремонтно-реставраційні роботи приміщення основного корпусу
КЗ«Міська лікарня № ім. Святої Анни м. Кропивницького» під терапевтичне
відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1 – 30,2 тис. грн;
ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 – 100,0 тис. грн.
Програма
"місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я
м. Кропивницького на 2013–2018 роки (зі змінами), в якій затверджені видатки
на 2018 рік у сумі 270,0 тис грн., фактичне виконання Програми складає
354,9 тис. грн.
Крім того діє міська Комплексна програма підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017–2019 роки (зі змінами).
Для реалізації даної програми на 2018 рік з загального фонду міського
бюджету на галузь «Охорона здоров’я» виділені кошти у сумі 1150,4 тис. грн.
Фактично використано коштів протягом 2018 року у сумі 1107,7 тис. грн,
у тому числі на забезпечення:
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продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення у разі стаціонарного лікування на суму 520,6 тис. грн;
медичним обстеженням і диспансеризацією із залученням необхідних
спеціалістів на суму 79,0 тис. грн;
надання акушерської та гінекологічної допомоги на суму 194,4 тис. грн;
безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних
захворювань на суму 130,4 тис. грн;
безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування на суму 164,0 тис. грн;
дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами
безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування
(батьки яких - учасники бойових дій в АТО, особи з інвалідністю внаслідок
війни та загиблі учасники бойових дій в АТО) на суму 19,3 тис. грн.
Питання галузі освіти міста Кропивницького
У 2018 році управлінням освіти Міської ради міста Кропивницького було
проведено роботу по забезпеченню реалізації програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік; Програми розвитку
освіти міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 23 лютого 2016 року № 90, основною метою якої є розвиток системи
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти м. Кропивницького
відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка
забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в
українське суспільство та європейську спільноту.
За кількістю закладів та структурою освітня мережа міста задовольняє
потреби громадян у здобутті загальної середньої освіти та забезпечує
реалізацію в регіоні концепції безперервної ступеневої освіти.
Упродовж 2018 року управлінням освіти, закладами та установами освіти
міста на виконання Конституції України, законів України "Про освіту",
"Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та інших нормативноправових документів, основних положень Національної доктрини розвитку
освіти, програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм
розвитку освіти, обласних та міських цільових програм вжито заходи для
забезпечення функціонування галузі освіти міста, її подальшого інноваційного
розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної
освіти.
У місті реалізується ключова реформа «Нова українська школа»
та науково-педагогічні проекти «На крилах успіху» та «Інтелект України».
Управлінням освіти Міської ради міста Кропивницького здійснено
прогнозування розвитку мережі закладів дошкільної освіти та залучення до них
дітей, які виховуються вдома.
Для забезпечення права дошкільнят на доступність здобуття дошкільної
освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей
для вступу в дошкільні заклади міста функціонує електронна реєстрація дітей в
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дошкільні заклади через мережу Інтернет. Комплектація дитячих садків дітьми
у 2018 році здійснювалася відповідно до електронної реєстрації.
Великим здобутком міської влади є те, що за останні роки стабільно
працюють всі заклади дошкільної освіти, жоден не закрився та в багатьох
мікрорайонах міста знята соціальна напруга по влаштуванню дошкільнят
в дитсадки за рахунок відкриття нових дошкільних груп.
У місті стабільно функціонують 40 дошкільних закладів освіти різних
типів і форм власності та 8 відділень при навчально-виховних об’єднаннях,
в складі яких працюють 24 дошкільні групи.
Вже більше 10 років працює розгалужена мережа закладів дошкільної
освіти (груп), в яких виховуються та проходять реабілітацію діти з особливими
освітніми потребами. А саме: 2 заклади для дітей з порушенням зору, 1 з
порушенням опорно-рухового апарату, 1 – санаторний для тубінфікованих
дітей.
У 2018 році в комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання
№ 15 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області відкрито 2 дошкільні групи.
Існуюча мережа закладів дошкільної освіти задовольняє потребу батьківської
громади міста в забезпеченні дошкільними закладами.
Створено умови для одержання безперервної освіти, забезпечується
реалізація принципу наступності в роботі дошкільних і шкільних підрозділів
навчально-виховних комплексів (об’єднань).
Одним з найважливіших завдань освітньої галузі міста залишається
реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» у Кропивницькому.
У місті сформована мережа закладів загальної середньої освіти, яка
забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну
та якісну освіту.
Існуюча мережа складає 40 закладів загальної середньої освіти міста
(1-призупинено, у зв’язку з відсутністю учнів).
У 2018/2019 н.р. позначається збільшення учнівського контингенту на
797 учнів (24410 – 2017/2018 н.р. та 25207 – 2018/ 2019 н.р ). Збільшились
показники прийому учнів до 1-х класів (2017/2018 н.р. – 2717, 2018/2019 н.р –
3016.). До 10-х класів прийнято 1404 учні (2017/2018 н.р. – 1304).
Протягом 2018 року відбулися зміни в мережі закладів освіти, а саме:
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня
2018 року № 1803 комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання
«Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості «Надія»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 13 вересня 2018 року
реорганізовано шляхом приєднання до комунального закладу «Педагогічний
ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та перейменовано
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в комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий
ліцей міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»;
збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням з 18 до 28.
Запровадження профільного навчання в закладах освіти міста
Кропивницького дало результати: цей навчальний рік приніс нам значно більшу
кількість медалістів, порівняно з попереднім роком (60 у 2017 році, що
складало 5% та 73 у 2018 році, що склало майже 7% від загальної кількості
випускників), що є яскравим свідченням результативності роботи учителів, які
змогли зацікавити дітей своїм предметом, пробудити в них бажання
випробувати свої сили.
Важливим напрямком впровадження профільного навчання є
допрофільна підготовка учнів 8-9-х класів шляхом поглибленого вивчення
предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором профільної
орієнтації, інформаційної роботи, тощо. Забезпечується наступність
допрофільного та профільного навчання.
З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття
якісної освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору у 2018.р. працювало
22 спеціальних класи та 28 класів з інклюзивним навчанням.
Міська влада у поточному році демонструвала свою відповідальність за
розвиток освіти. Відбулась ініційована міським головою програма модернізації
навчальних закладів міста за всіма напрямками їх діяльності: від спортзалів,
опалення – до новітніх кабінетів та облаштування санітарних кімнат.
У 2018 році відремонтовано 6 сучасних спортивних залів (НВО № 1,
«Мрія», НВО ЗОШ-інтернат, ЗОШ № 12, НВО № 32, НВО № 18).
Для зберігання теплової енергії в закладах освіти частково замінено
дерев’яні вікна на пластикові в кількості 655 штук.
Виконано капітальний ремонт покрівлі НВО № 6, 18, «Мрія»,
СЗОШ № 1, ДНЗ № 47, приміщень НВО № 34, ДНЗ № 72, замінено вікна в
НВО № 8, 16, 20, 24, 25, ЗОШ № 10, спец. ЗОШ № 3, СЮТ, ремонт системи
опалення та тепломережі в НВО № 19, 32, 35, ДНЗ № 3,17, ЗОШ № 4,
сантехнічних вузлів НВО № 6, 16, 19, їдальнь НВО № 1, ЗОШ № 2, розпочато
облаштування спортивних майданчиків біля НВО № 34, спорудження огорожі
НВО № 19, 33, утеплення ДНЗ № 15.
Встановлено систему автоматичного регулювання споживання теплової
енергії за рахунок коштів інвесторів в ДНЗ № 2, 3, 60, 62, 67, 70, ЗОШ № 14,
29, НВО № 8, 24, 26, 32, спец. ЗОШ № 3, БДЮТ.
Для 40 закладів загальної середньої освіти придбано 2465 комплектів
одномісних шкільних парт на суму 3,4 млн грн.
Придбано комп’ютерну техніку на загальну суму 4742,1 тис. грн.
(3 комплекти комп’ютерного обладнання, 7 інтерактивних дощок,
82 проектори, 129 ноутбуків, 38 планшетів, 71 принтерів, 16 телевізорів);
обладнання для кабінету фізики на суму 17,8 тис. грн.
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технологічне
обладнання
(холодильники,
пральні
машини,
електром’ясорубки, електроплити, жарочні шафи, електричні котли,
водонагрівачі, овочерізки) на суму 724,6 тис. грн;
спортивне обладнання на суму 393,9 тис. грн;
меблі для класу «Монтесорі» на суму 129,4 тис. грн;
Отримано ігрові набори Six Bricks в кількості 3034 шт.
В рамках проекту Громадського бюджету у 2018 році встановлений дитячий
майданчик в ДНЗ № 22 та НВО № 33.
Спільно з управлінням земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Міської ради міста Кропивницького виконаний захід
по озелененню частини території ДНЗ № 63 на суму 99,8 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з державного бюджету
придбано допоміжні навчальні приладдя та пристрої на загальну
суму 2,8 млн грн.
Відкрито інклюзивно-ресурсний центр на базі ЗОШ № 29. Для учнів з
особливми освітніми потребами придбано велотренажери, тренажери для рук,
столи, демонстраційні набори, комплекти звукового обладнання, акустичні
системи, технологічне обладнання, комп’ютерна техніка та інше.
Влітку 2018 року в місті функціонували 38 дитячих закладів відпочинку з
денним перебуванням при закладах освіти, в тому числі 6 англомовних таборів.
Змістовним відпочинком охоплено 6297 дітей (у 2017 році - 5522), що від
загальної кількості дітей шкільного віку, які підлягають організованому
відпочинку становить 25 %, з них:
110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
156 дітей з інвалідністю;
520 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
727 дітей, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції у східних областях
України, є учасниками АТО на час їх перебування в зоні АТО або батьки яких
загинули, зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час
участі в АТО;
67 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
8 дітей воїнів-афганців;
26 дітей внутрішньо переміщених осіб.
Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх
повноцінним і раціональним харчуванням. При цьому правильно розроблене й
професійно організоване харчування дитини забезпечує її нормальний фізичний
та розумовий розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням.
Усіма видами харчування охоплено 18561 учнів (74 % від загальної
кількості учнів) закладів освіти м. Кропивницького.
Безкоштовно забезпечені гарячим харчуванням учні:
1- 4 класів – 11046;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 235;
діти з малозабезпечених сімей – 330;
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діти з особливими потребами – 402;
діти, батьки яких є учасниками АТО (ООС) -1339;
діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -104;
діти воїнів-афганців – 18.
У дошкільних закладах освіти звільнені від оплати за харчування на 50%
416 дітей з багатодітних родин, на 100% - 1344 дітей пільгових категорій (з них
258 - вихованці санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №
65 «Лукомор'є»).
Результатами роботи управління освіти за 2018 рік є:
забезпечення реалізації міських програм розвитку галузі;
відкриття додаткових груп для дітей дошкільного віку;
збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;
подальше впровадження електронної реєстрації до закладів дошкільної
освіти;
забезпечення оптимізації мережі закладів освіти;
розширення мережі інклюзивних та кадетських класів;
подальше впровадження системи профільного навчання («Якісна
профільна освіта - кожній дитині»);
подальше впровадження уроку плавання, який є складовою збереження
та зміцнення здоров’я дітей;
подальше охоплення дітей літнім відпочинком, розширення мережі
«Літніх шкіл»;
посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської
молоді;
раннє виявлення дітей, які потребують соціально-педагогічної підтримки
та надання їм консультативної та індивідуально-корекційної допомоги;
доступ до якісної освіти окремих категорій населення (діти з особливими
освітніми потребами, обдарована учнівська молодь, діти мігрантів);
удосконалення роботи мережі психологічних служб;
розвиток фізкультурно-масової роботи, оновлення обладнання ігрових і
спортивних майданчиків;
забезпечення капітальних та поточних ремонтів навчальних приміщень
закладів освіти;
постійна актуалізація системи підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів, підготовка вчителів та вихователів до роботи в умовах Нової
української школи, профільного навчання, інклюзивної освіти;
сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;
робота над проектами: «Освітня карта Кропивницького», «Стратегія фірми»,
«Майбутній Захисник Вітчизни»;
функціонування електронної реєстрації у гуртки закладів позашкільної
освіти міста Кропивницького;
запровадження освітньо-виховного проекту «Літні школи»;
відкриття інклюзивно-ресурсного центру.
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Питання галузі культури і туризму міста Кропивницького
Управлінням культури і туризму міської ради на розгляд комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики у
2018 році винесено питання, а саме:
3 питання, що стосуються найменувань та перейменувань об`єктів
топоніміки;
10 питань щодо перейменувань та затвердження (у новій редакції)
статутів закладів, підпорядкованих відділу культури і туризму;
про створення комунального закладу «Кропивницький культурнодозвіллєвий центр»;
про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму
в м. Кропивницький на 2017-2020 роки, а саме:
забезпечено капітальний ремонт системи теплопостачання в дитячій
художній школі ім. О.О.Осмьоркіна – 200,5 тис. грн.,
забезпечено капітальний ремонт приміщення художньої школи імені
О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького (державна субвенція) – 1544,0 тис. грн.,
на організацію та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток
та підтримку культури, згідно з календарним планом (на святкування Дня міста
та новорічних свят) виділено додатково – 500,0 тис. грн. (загальна сума на рік )
поповнено бібліотечні фонди та передплачено періодичні видання –
160,0 тис. грн.
придбано музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури –
754,5 тис. грн.
придбано комп’ютерної техніки та оргтехніки для установ культури –
150,0 тис. грн.
виплачено лауреатам дві премії в галузі культури - 48,8 тис. грн.
про реорганізацію виконавчого органу (відділ культури і туризму став
управлінням культури і туризму).
Питання галузі молоді та спорту міста Кропивницького
Управлінням молоді та спорту міської ради на розгляд комісії в 2018 році
було винесено 9 проектів рішень міської ради.
1. «Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку фізичної
культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017 - 2020 роки»;
На виконання вищезазначеного рішення:
за кошти міського бюджету для потреб дитячо-юнацьких спортивних
шкіл придбано: мікроавтобус для відділення велосипедного спорту, спортивний
пневматичний пістолет і гвинтівку, татамі для боротьби дзюдо, набої для
відділення кульової стрільби, спортивний інвентар для відділень волейболу,
самбо, велоспорту та інший дрібний інвентар на загальну суму 1228,5 тис. грн;
завершено капітальний ремонт стрілецького тиру, в якому здійснено
реконструкцію приміщення, облаштовано централізоване водопостачання та
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водовідведення, санвузли, роздягальні, мультимедійний тир. На виконання
ремонтних робіт в 2018 році профінансовано 391,8 тис. грн;
збудовано 5 спортивних майданчиків. На дані цілі використано з міського
бюджету 626,276 тис. грн;
призерам чемпіонатів Європи з плавання серед спортсменів з вадами
слуху, ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, розумового і
фізичного розвитку та їх тренеру за рахунок коштів міського бюджету
виплачена одноразова грошова винагорода на загальну суму 200,0 тис. грн;
виплачена щорічна стипендія кращим спортсменам та матеріальне
заохочення тренерам міста. За високі спортивні досягнення 20 спортсменів та їх
тренери отримали від 900 до 1500 грн на загальну суму 45,0 тис. грн.
2. «Про затвердження передавальних актів».
На виконання вищезазначеного рішення забезпечено передачу активів і
пасивів від відділу фізичної культури та спорту і відділу сім’ї та молоді до
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
3. «Про затвердження Міської цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2018 - 2020 роки».
На виконання вищезазначеного рішення Програмою передбачено
утримання комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради
міста Кропивницького” (заробітна плата працівників, оплата комунальних
послуг, придбання матеріалів, обладнання, медикаментів, продуктів харчування
та ін.). Фактичне фінансування програми у 2018 році склало 2 099, 5 тис. грн.
4. «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення
дітей на 2018 - 2020 роки».
На виконання вищезазначеного рішення були закуплені путівки відповідно
до чинного законодавства в умовах відкритих торгів в електронній системі
публічних закупівель «ProZorro»:
до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Жовтень» – 100 путівок;
до ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» – 97 путівок;
до ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорноморця» – 80 путівок.
Протягом оздоровчих змін в даних закладах перебувало 277 дітей
пільгових категорій міста Кропивницького.
14 путівок до ТОВ оздоровчий комплекс «Лісова пісня» с. Оникієве,
Маловисківського району придбано для вихованців комунального закладу
«Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького».
В цілому за рахунок коштів міського бюджету у сумі 1 953,42 тис. грн на
оздоровлення було направлено 291 дитину.
5. «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 2020 роки».
На виконання вищезазначеного рішення в 2018 році двом багатодітним
жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», нагородні
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документи ще на двох багатодітних матерів передані на погодження до
Міністерства соціальної політики України.
На даний час у м. Кропивницький зареєстровано 885 багатодітних сімей, в
яких виховується 2888 дітей. Управлінням молоді та спорту продовжується
робота щодо видачі документів, які підтверджують статус багатодітної сім'ї і
дитини з багатодітної сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом
України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.
За Міською програмою підтримки сімей на 2018 – 2020 роки в 2018 році
проведено низку заходів : до Дня матері, до Міжнародного дня сімʼї, фестиваль
сімейної творчості та ін. До Дня знань 40 першокласників з багатодітних сімей
отримали портфелі та набори школяра, придбані за рахунок коштів міського
бюджету. Дітям з 14 багатодітних сімей, які навчаються у позашкільних
гуртках і секціях вручено сумки-портфелі. У рамках заходів для дітей з
особливими потребами та їх батьків організовано літню школу - Інклюзивний
літній табір «Квітка Семицвітка» на базі відпочинку «Таврія» (смт. Приморське
Голопристанського району Херсонської області) для 23 дітей з інвалідністю та
їх батьків, на що використані кошти з міського бюджету в сумі 89,7 тис. грн.
Фактичне фінансування програми склало 202,4 тис. грн.
6. «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2018 - 2020
роки».
На виконання вищезазначеного рішення в червні – серпні 2018 року було
організовано громадські роботи для підлітків та молоді міста. У благоустрої
міста взяла участь 121 особа, якій виплачена заробітна плата у розмірі 198,4
тис. грн. В місті продовжує свою роботу Молодіжна раду при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького, членами якої є представники
молодіжних громадських організацій міста, студентського самоврядування.
Проведено ряд загальноміських заходів для дітей та молоді міста. Особлива
увага приділялась реалізації державної політики у сфері національнопатріотичного виховання. Фактичне фінансування запланованих заходів у 2018
році склало 356,737 тис. грн.
7. «Про перейменування комунального закладу «Дитячий будинок
«Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та
затвердження Статуту закладу в новій редакції».
На виконання вищезазначеного рішення змінено назву комунального
закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» на комунальний заклад «Дитячий будинок «Наш дім»
Міської ради міста Кропивницького» в зв’язку з перейменуванням міської
ради. Затверджено Статут в новій редакції. Виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
від 08 червня 2018 року.
8. «Про створення комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради м. Кропивницького».
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На виконання вищезазначеного рішення створено комунальний заклад
«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького». Затверджено Статут комунального закладу. Виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань від 01 серпня 2018 року.
9. «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького
від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408».
На виконання вищезазначеного рішення внесено необхідні зміни до галузевих
програм, в тому числі з Міської програми «Молодь» на 2018-2020 роки
вилучено видатки на утримання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання
та підтримку обдарованої молоді – виплату іменних стипендій міського голови.
Внесені зміни здійснені відповідно до рекомендацій, наданих
після
проведеного фінансового аудиту, управлінням Східного офісу Державної
аудиторської служби України в області (лист від 20.03.2018 р. № 04-11-0314/1382 та аудиторський звіт від 15.03.2018 р. № 03-29/1).
Питання галузі соціальної політики міста Кропивницького
У 2018 році управлінням соціальної підтримки населення Міської ради
міста Кропивницького підготовлено та винесено на засідання постійної комісії
Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров'я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики 14 проектів рішень міської
ради.
Протягом 2018 року проведено 20 засідань комісії з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького. На засіданнях розглянуто 4109 звернень, з них: 2693 заяви
громадян та 1416 депутатських звернення (погоджено надати допомогу 3481
громадянину, відмовлено в наданні допомоги 217 громадянам, направлено на
доопрацювання 411 звернень громадян).
Відповідно до рішень Міської ради та Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
надано допомогу 3481 громадянину на загальну суму 7 137,2 тис. грн.
На виплату пансіонів 19 почесним громадянам міста протягом 2018 року
профінансовано 156,8 тис. грн.
Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 23 березня
2018 року № 1580 виділено кошти у сумі 6,8 тис. грн на відшкодування витрат
комунальному підприємству “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування” для поховання реабілітованої особи
Сороки Семена Климовича та рішенням Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від 13 листопада 2018 року № 551 надано матеріальну
допомогу на виготовлення пам’ятника у сумі 5,0 тис. грн визволителю міста
Братушку Івану Васильовичу.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького до Дня народження та з нагоди Міжнародного дня людей
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похилого віку 4 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, надана
грошова допомога на загальну суму 14,0 тис. грн.
У зв'язку з 32-ми роковинами Чорнобильської катастрофи відповідно до
рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 23
квітня 2018 року № 193 надано грошову допомогу 225 особам на загальну суму
225,0 тис. грн (208 вдовам (вдівцям) померлих ліквідаторів наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС на загальну суму 208,0 тис. грн, 17 ліквідаторам наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС І категорії 1 групи інвалідності на загальну суму
17,0 тис. грн).
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 567 з нагоди Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС надано грошову
допомогу 355 ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії
1, 2, 3 групи інвалідності на загальну суму 355,0 тис. грн.
З нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій відповідно до рішення
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 08 травня 2018
року № 221 надано грошову допомогу 10 особам на загальну суму 10,0 тис. грн.
Згідно з рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 13 листопада 2018 року № 557 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Міжнародного дня осіб з інвалідністю” надано грошову допомогу 196 громадян
на загальну суму 196,0 тис. грн.
З нагоди 85-річчя заснування УТОГ та 90-річчя заснування
Кіровоградської обласної організації УТОГ відповідно до рішення Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року № 253
надано грошову допомогу 10 особам на загальну суму 5,0 тис. грн.
З нагоди відзначення Міжнародного дня глухих відповідно до рішення
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018
року № 393 надано грошову допомогу 15 членам Кропивницької
територіальної організації УТОГ на загальну суму 15,0 тис. грн.
Протягом 2018 року надано фінансову підтримку 9 громадським
організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів війни на загальну
суму 305,0 тис. грн.
У 2018 році надано грошову допомогу до свят 529 ветеранам війни та
праці на суму 621,5 тис. грн, а саме:
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 13 лютого 2018 року № 50 надано грошову допомогу
82 особам на загальну суму 171,0 тис. грн.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 05 травня 2018 року № 217 та з нагоди 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні надано грошову допомогу
257 учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, жертвам
нацистських переслідувань на загальну суму 257,0 тис. грн.
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З нагоди 30-річчя заснування народного аматорського хору “Ветеран”
відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 10 квітня 2018 року № 172 надано грошову допомогу 45
особам на загальну суму 22,5 тис. грн.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 28 серпня 2018 року № 421 та з нагоди Дня партизанської
слави надано грошову допомогу 7 ветеранам Другої світової війни на загальну
суму 21,0 тис. грн.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 25 вересня 2018 року № 466 та з нагоди Дня ветерана
надано грошову допомогу 135 ветеранам суму 135,0 тис. грн.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 18 грудня 2018 року № 602 з нагоди відзначення
75-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників надано грошову
допомогу 3 ветеранам війни — визволителям міста на загальну
суму 15,0 тис. грн.
На забезпечення проведення заходів до свят ветеранам війни та праці
використані кошти у сумі 44,5 тис. грн.
Одночасно повідомляємо, на виконання Заходів щодо реалізації
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в
східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі
змінами) (далі-Комплексна програма).що у січні - грудні 2018 року надана
матеріальна допомога, а саме:
одноразова матеріальна допомога 2 членам сімей померлих та 3 членам
сімей загиблих учасників АТО кожному у розмірі 25,0 тис. грн на загальну
суму 125,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 33 постраждалим учасникам
антитерористичної операції на загальну суму 155,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 1036 учасникам антитерористичної операції
кожному у розмірі 3,0 тис. грн на загальну суму 3108,00 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 5 членам сімей загиблих (померлих)
для встановлення пам'ятників кожному у сумі 11,2 тис. грн на загальну суму
56,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань 60 членам сімей загиблих, військовополонених, зниклих безвісти
учасників антитерористичної операції у розмірі 500,0 грн кожному.
На вищезазначені цілі використано кошти у сумі 347,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога 49 дітям загиблих, військовополонених,
зниклих безвісти учасників антитерористичної операції у розмірі 1,5 тис. грн
кожному. На вищезазначені цілі використано кошти у сумі 877,5 тис. грн;
на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 6 загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції та поминальних обідів за
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ними відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького виділено кошти
у сумі 42,35 тис. грн.
Також зазначаємо, що з нагоди Дня незалежності України та Дня
захисника України 57 членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих
безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні АТО надано грошову
допомогу кожному по 2,0 тис. грн на загальну суму 228,0 тис. грн.
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань та новорічних свят
придбано подарунки та шкільне приладдя для вручення дітям загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО на загальну суму 42,7
тис. грн. Також придбано новорічні подарунки для дітей учасників АТО на
загальну суму 154,7 тис. грн.
До Міжнародного жіночого дня та Великодня вручено подарунки членам
сімей загиблих військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО на
загальну суму 56,8 тис. грн.
На проведення міських заходів щодо вшанування пам'яті загиблих
учасників АТО використано кошти у сумі 445,0 тис. грн.
Також повідомляємо, що для надання послуги з перевезення учасників
АТО, членів сімей загиблих для участі в в заходах, присвячених вшануванню
пам'яті загиблих учасників АТО використано кошти у сумі 21,0 тис. грн.
З січня по грудень 2018 року у закладах освіти міста звільнено від оплати
за харчування 2160 осіб, а саме:
заклади дошкільної освіти - 775 дітей;
заклади загальної освіти - 1339 учнів;
заклади професійної освіти - 46 осіб.
На вищезазначені цілі використано кошти у сумі 4580,23 тис. грн.
У 2018 році закладами охорони здоров'я комунальної власності міста за
рахунок загального фонду міського бюджету надано медичну допомогу
учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих на загальну суму
1107,0 тис. грн, а саме:
забезпечено продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами
медичного призначення учасників бойових дій в АТО та членів їх сімей, осіб з
інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих
учасників бойових дій в АТО у разі стаціонарного лікування на загальну суму
520,60 тис. грн;
забезпечено безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування учасників бойових дій в АТО та членів їх сімей,
осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, а також членів сімей
загиблих учасників бойових дій в АТО незалежно від розміру
середньомісячного сукупного доходу сім'ї на загальну суму 164,0 тис. грн;
проведено щорічне медичне обстеження і диспансеризацію учасників
бойових дій в АТО та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та
членів їх сімей, а також членів сімей загиблих учасників бойових дій в АТО на
загальну суму 79,0 тис. грн;
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надано акушерську та гінекологічну допомогу учасницям бойових дій в
АТО, дружинам учасників бойових дій в АТО, осіб з інвалідністю внаслідок
війни та дружинам загиблих учасників бойових дій в АТО на загальну суму
194,4 тис. грн;
забезпечено дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6-ти років лікарськими
засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування
(батьки яких є: учасниками бойових дій в АТО, особами з інвалідністю
внаслідок війни та загиблими учасниками бойових дій в АТО) на загальну суму
19,3 тис. грн;
забезпечено
безкоштовним
зубопротезуванням
та
лікуванням
стоматологічних захворювань учасників бойових дій в АТО та членів їх сімей,
осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, а також членів сімей
загиблих учасників бойових дій в АТО на загальну суму 130,4 тис. грн.
У 2018 році для забезпечення безкоштовним оздоровленням 90 дітей
учасників АТО використано кошти у сумі 617,7 тис. грн.
Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного
виховання 66 дітям учасників АТО.
У 2018 році фахівцями із соціальної роботи Кропивницького міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було відвідано 22 сім'ї
демобілізованих учасників АТО та 56 сімей загиблих та складено “соціальні
паспорти” за їх потребами.
Також повідомляємо, що інспекторами відділу по роботі з ветеранами
війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління
соціальної підтримки населення Міської ради міста Кропивницького надано
психологічну допомогу 178 постраждалим учасникам антитерористичної
операції.
Міською радою міста Кропивницького надано 1052 дозволи на
розроблення проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок
відповідного цільового призначення орієнтовною площею 105 га, із них
передано у власність 828 земельних ділянок орієнтовною площею 82 га.
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
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