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25 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, на
якому було розглянуто ряд актуальних питань. Серед них:
- розглянуто прогноз бюджету Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної
громади на 2022-2023 роки та порядок організації роботи щодо формування та
виконання міського бюджету;
- погоджено проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку
громади на 2021 рік та проект Плану соціально-економічного та культурного розвитку
громади на 2020-2023 роки, які буде направлено для проведення стратегічно екологічної
оцінки та подано на затвердження міською радою;
- детально обговорено інформацію щодо готовності закладів освіти до нового
навчального року. Начальник відділу освіти проінформувала про хід забезпечення
виконання протиепідемічних заходів, передбачених Тимчасовими рекомендаціями щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням короновірусної хвороби, а також про проведення необхідних заходів для
підготовки опалювальних систем закладів до роботи в осінньо-зимовий період тощо;
- заслухано інформацію начальника відділу сім’ї, молоді та спорту про підсумки
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року. У зв’язку з ситуацією щодо
коронавірусу кількість дітей що перебували на оздоровленні, у порівняні з минулими
роками, набагато менша. Проте за рахунок міського бюджету було придбано 19 путівок
для дітей соціально-незахищених категорій та направлено їх у дитячий оздоровчий
заклад «Бригантина», із них: 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей із
малозабезпечених сімей, 5 дітей з багатодітних сімей, 3 дітей учасників АТО, 2
обдарованих дітей. Департаментом соціального захисту населення ОДА було надано 7
путівок за рахунок обласного бюджету. Всі путівки були розподілені у порядку черги та
відповідно до пільгових категорій дітей;
- затверджено плановий контингент учнів Новоукраїнської дитячої музичної школи на
2020-2021 навчальний рік в кількості 220 учнів . Розмір щомісячної плати за навчання
залишено на рівні попереднього року;
- проаналізовано дотримання порядку розміщення зовнішньої реклами . Прийнято
рішення проінформувати власників рекламних засобів про необхідність сплати за
користування місцем розташування рекламного засобу та погасити заборгованість, що
виникла до 20 вересня 2020 року;
- вирішено встановити додаткові дорожні знаки та розмітку у м. Новоукраїнка. А
саме, дорожній знак 3.34 "Зупинка заборонена" та таблички 7.2.2 "Зона дії" 20 метрів, по
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вул. Павлівська від перехрестя з вул. Миколи Вороного в напрямку Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей - заклад дошкільної освіти" та дорожній знак
5.35.1 "Пішохідний перехід" і дорожню розмітку 1.14.1 "зебра" по вул. Гіталова на
перехресті з вул. Івана Богуна;
- відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587, виконавчий комітет
затвердив Порядок організації надання соціальних послуг на території Новоукраїнської
міської ОТГ;
- розглянуто питання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих
комісій та щодо відведення місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації на
території Новоукраїнської міської ОТГ;
- розгляно ряд питань щодо квартирного й соціального квартирного обліку та щодо
захисту прав дітей;
- прийнято рішення про відзначення з нагоди 250-річчя з Дня заснування міста
Новоукраїнка та 5-ї річниці створення Новоукраїнської ОТГ нагородами Новоукраїнської
міської ради кращих представників різнх галузей діяльності.
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