Новоукраїнська міська рада - На черговій сесії міської ради
&bull;&bull;Середа&bull;, 19 &bull;серпня&bull; 2020, 11:04&bull;

18 серпня відбулося чергове пленарне засідання 63-ї сесії Новоукраїнської міської ради.
Всього на порядок денний винесено 40 питань.

Серед головних рішень:

- Затверджено Положення про оренду комунального майна Новоукраїнської міської
ОТГ;

- Прийнято автомобіль із спільної власності територіальних громад міста і сіл
Новоукраїнського району у комунальну власність об’єднаної територіальної громади та
передано його в господарче відання КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської
міської ради Кіровоградської області"

- Надано приміщення для роботи міської територіальної виборчої комісії, дільничних
виборчих комісій та проведення голосування на звичайних виборчих дільницях;

- Затверджено базову мережу закладів культури Новоукраїнської міської ради;
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- Затверджено Програму розвитку культури на території Новоукраїнської міської ОТГ
на 2020-2024 роки;

- Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради визначено головним розпорядником
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа. Відповідальним за виконання програми
забезпечення впорядкованим соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа на території Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки визначено службу у справах дітей
виконавчого комітету міської ради;

- Затверджено звіт про виконання бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної
територіальної громади за 1 півріччя 2020 рік;

- Заслухано звіт про використання коштів, виділених з міського бюджету протягом 1
півріччя 2020 року, комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної
медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради;

- Внесено зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 1538 "Про бюджет
Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

- Заслухано звіти про роботу міських комунальних підприємств за І півріччя 2020 року;

- Розглянуто ряд земельних питань.

Депутатами підтримано звернення до Кабінету Міністрів, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
Антимонопольного комітету України, ОДА щодо тарифів на електропостачання для
жителів багатоквартирних будинків на зимовий період.
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За ініціативи міського голови створено комісію з вивчення дотримання
санітарно-екологічних норм роботи карʹєрів, оскільки жителі прилеглих територій
регулярно потерпають від наслідки діяльності зазначених об’єктів.
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