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14 липня відбулося чергове пленарне засідання 62-ї сесії Новоукраїнської міської ради,
на якому були присутні ще й представники громадськості, зокрема громадська
організація «Сила в єдності», Молодіжна рада та Парламент дітей та молоді громади.

Перед початком розгляду питань порядку денного, представники молоді громади
презентували результати моніторингу діяльності депутатів Новоукраїнської міської
обʹєднаної територіальної громади, який вони здійснювали у рамках Дистанційної
дослідницької програми "Детективи громади", що є частиною проєкту «Голос громади в
місцевому самоврядуванні» в рамках програми USAID «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE)
.
(Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці
Молодіжної ради у Facebook
).

Усього на порядок денний було винесено 30 питань, по яких були прийняті відповідні
рішення. Розгляд почався зі звіту про виконання Стратегії розвитку Новоукраїнської
ОТГ, Прогроми та Плану соціально-економічного та культурного розвитку
Новоукраїнської ОТГ за І півріччя 2020 року. Присутні заслухали наступну інформацію:

Про оновлення Генерального плану. Наразі заключено договір з ТОВ "Кайлас
Аеро" та проводяться роботи з розроблення генерального плану м. Новоукраїнка,
актуалізації картографічної основи та історико-архітектурного плану, вартість робіт
складає 1 млн.грн., на даний час оплачено 832,7 тис.грн.;
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Про проведення інвентаризації привабливих для інвесторів об’єктів нерухомого
комунального майна та земельних ділянок, сформовано реєстр вільних земельних
ділянок і буде здійснюватися його постійна актуалізація

На час карантину (травень-червень) суб’єкти господарювання І та ІІ групи
робота, яких заборонена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року №211 із змінами та доповненнями, звільняються від сплати єдиного
податку, а наступні два місяці (липень-серпень) для І групи встановлено - 5 відсотків
розміру прожиткового мінімуму, для другої групи – 10 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати

Протягом І півріччя 2020 року в м. Новоукраїнка відкрито ряд нових торгівельних
закладів та інших об’єктів надання побутових послуг

Для поширення інформації про громаду, підвищення її іміджу створено
промо-ролик про Новоукраїнську міську об’єднану територіальну громаду, готуються
проекти для залучення інвестиційних коштів на розвиток території.

Завершено реалізацію проекту "Інклюзивно ресурсний центр" спільний проект
Новоукраїнської громади і програми USAID DOBRE, встановлено спеціальний похилий
ліфт та закуплено нове обладнання для центру. Вартість проекту 972,2 тис.грн., з них
626,5 тис.грн. донорські кошти та співфінансування з міського бюджету.

У співпраці з проектом DOBRE розпочинають будівельні роботи по проекту
"Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в
м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній" в рамках програми "DOBRE". Підписано договір між
міською радою та переможцем відкритих торгів - фірмою "МегаБуд-БК" на 2020-2022
роках на суму 8 млн. грн. для будівництва стаціонарної сцени, пішохідного фонтану,
дитячого майданчика з врахованими потребами дітей з інвалідністю, ятки для торгівлі
місцевими підприємцями, вбиральні, велопарковки, квітників, тротуари, освітлення тощо.
У поточному році для реалізації даної цілі з міського бюджету передбачено 2,2 млн. грн.
та 1,5 млн.грн. донорських коштів
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У галузі житлово-комунального господарства протягом І півріччя 2020 року
проводилися поточні ремонти будинків, систем водопостачання та водовідведення,
ремонти комунальних доріг, тротуарів, заходи з освітлення вулиць та інше.

Відремонтовано автобусну зупинку в м. Новоукраїнка (біля залізничного вокзалу),
вартість робіт склала – 22 тис.грн.

Нанесено дорожню розмітку на комунальних дорогах міста Новоукраїнка за
рахунок коштів міського бюджету вартістю 156,1 тис.грн. Придбано та встановлено
дорожні знаки – 28,44 тис.грн..

Проведено хлорування води в криницях громадського користування за рахунок
коштів міського бюджету 8,2 тис.грн.

Встановлено огорожі біля кладовищ по вул. М.Вороного та Волошковій за рахунок
коштів міського бюджету на суми 80,05 тис.грн. та 132,1 тис.грн. відповідно. Також
проведено ремонт туалетів на кладовищах на суму – 43,8 тис.грн..

Розроблено проектно-кошторисну документацію на декілька проектів з освітлення
населених пунктів громади

Продовжуються роботи із завершення проекту "Реконструкція очисних споруд по
вул. Мокряка у м. Новоукраїнка Кіровоградської обл., продуктивністю 200м³/доб.
(Коригування)". Протягом січня – червня 2020 року оплачено 163,3 тис.грн.

Стратегічно важливими є налагодження комунікації з громадою зі зворотнім
зв’язком, що має позитивно впливати на свідомість мешканців громади. Інформація про
діяльність Новоукраїнської міської ради висвітлюється на сайті міської ради, сторінках
районної газети "Новоукраїнські новини", також спілкування відбувається під час
зустрічей з керівництвом Новоукраїнської громади. На сайті міської ради є громадська
приймальня міського голови, портал щодо звернення громадян.
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Для освітян нашої громади карантин став так званим мотиватором, стимулом до
рішучих дій впровадження елементів дистанційного навчання.

Також, у кожній школі були створені групи Viber, Messenger для учнів, батьків,
класних керівників та вчителів-предметників з метою забезпечення зв’язку між
учасниками освітнього процесу на період карантину.

-

Всі заклади освіти підключені до швидкісного інтернету.

Протягом І півріччя 2020 року у закладах освіти проводилися заходи із
енергозбереження, проведено заміну вікон та дверей на суму 287,6 тис.грн.:

Проведено закупівлю вугілля, пілетів для закладів загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти.

У березні 2020 року за рахунок кошів міського бюджету проведено роботи по
прочищенню системи опалення МБК "Ювілейний" на суму 187,3 тис.грн..

Проведено конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади "Влада і громада – разом" для громадських організацій,
підприємців та громадян громади. У конкурсі взяли участь 24 учасники. Переможцями у
конкурсі визначено 10 проектів учасників. На даний час розпочато реалізацію проектів.

Основним блоком питань стали фінансові. Депутати ухвалили рішення про прийняття
благодійної допомоги у вигляді засобів індивідуального захисту від Міжнародного
благодійного фонду «Карітас України» за підтримки Програми U-LEAD з Європою в
рамках реалізації проекту «Підтримка ОТГ у боротьбі з COVID-19» загальною вартістю
26 800 грн. засоби індивідуального захисту передали відділу освіти виконавчого комітету
Новоукраїнської міської ради та комунальній установі «Центр соціальних послуг
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області». Також на сесії виділили
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фінансову підтримку Новоукраїнському ЖКП в сумі 45 500 грн.

Крім того, депутати проголосували за перерозподіл коштів на ті сфери, де їх не
вистачає: підтримка програмного забезпечення, благоустрій території, ремонт містка
через річку Чорний Ташлик, обслуговування системи відеоспостереження, оплату
дошкільними навчальними закладами екологічного податку тощо.

На засіданні сесії відмовили у виділенні субвенції районному бюджету в сумі 294 120 грн.
через відсутність вільних залишків коштів станом на 01.01.2020 року та невиконанням
надходжень до бюджету ОТГ станом на 01.07.2020 року для управління соціального
захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації на реалізацію
районної програми соціального захисту населення, у зв’язку з недостатнім
фінансуванням з державного бюджету у 2016-2020 роках на санаторно-курортне
лікування осіб з інвалідністю.

Були внесені зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1538 «Про бюджет
Новоукраїнської міської ОТГ на 2020 рік».

Депутати затвердили положення про піклувальну раду закладів освіти, яка
складатиметься з 11 представників: депутатів, працівників закладів освіти та членів
відділу освіти виконкому Новоукраїнської міської пади. Цей орган контролюватиме
роботу директорів освітніх закладів, спостерігатиме за навчальним процесом та в разі
необхідності допомагатиме в роботі.

У зв’язку із завершенням реорганізації клубних закладів Новоукраїнської ОТГ,
затверджені у новій редакції Положення про відділ культури та туризму виконавчого
комітету Новоукраїнської міської ради та Статут міського палацу культури «Ювілейний».

Також було розглянуто блок земельних питань та прийнято відповідні рішення.

Члени громадської організації учасників АТО/ООС «Сила в єдності» звернулися до
депутатів щодо можливості проведення заходів у приміщеннях комунальної власності
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Новоукраїнської ОТГ, а також висловили своє бачення про розміщення пам’ятника
загиблим захисникам України.

Відповідаючи на питання, міський голова Олександр Корінний повідомив представникам
ГО, що для проведення своїх заходів вони можуть використовувати як мінімум три
приміщення: зал міського палацу культури «Ювілейний», читальний зал центральної
бібліотеки, у тому числі під час бібліотечного вихідного дня - щоп’ятниці, коли немає
відвідувачів. Також для роботи громадських організацій створено Інститут розвитку
Новоукраїнської ОТГ, обладнаний меблями, оргтехнікою з підключенням до інтернету.
Також було домовлено з виконуючим обов’язки голови громадської організації Панчуком
Віктором Григоровичем про зустріч, яка відбулась наступного дня та було обговорено
інші нагальні питання громадської організації, у тому числі пропозиції щодо розташування
пам’ятника загиблим захисникам України під час АТО/ООС.
Відповідаючи на питання, міський голова Олександр Корінний повідомив
представникам ГО «Сила в єдності», що для проведення свої заходів вони можуть
використовувати як мінімум три приміщення: зал міського палацу культури «Ювілейний»,
читальний зал центральної бібліотеки, у тому числі під час бібліотечного вихідного дня щоп’ятниці, коли немає відвідувачів. Також для роботи громадських організацій створено
Інститут розвитку Новоукраїнської ОТГ, обладнаний меблями, оргтехнікою з
підключенням до інтернету. Також було домовлено з виконуючим обов’язки голови
громадської організації Пінчуком Вікторром Григоровичем про зустріч, яка відбулась
наступного дня на якій було обговорено інші нагальні питання громадської організації, у
тому числі пропозиції щодо розташування пам’ятника загиблим захисникам України під
час АТО/ООС
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