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                                за 01 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 серпня заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали комунальні заклади „Навчально-виховне об’єднання № 15 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” та „Навчально-виховне 

об’єднання „Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – 

суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад”, 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 23, дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 14 «Калинка»  з метою  контролю за підготовкою до нового 

навчального року та надали відповідні рекомендації. 

 

01 серпня відбулась прес-конференція начальника упрaвлiння з питaнь 

нaдзвичaйних ситуaцiй тa цивiльного зaхисту нaселення  Сергiя Коваленка. Мова 

йшла про шляхи вирішення ситуації, яка склалась навколо розкопок зaбруднених 

вiдходiв в рaйонi Aджaмського переїзду. 

За словами посадовця, визначається обсяг робіт і методика 

перезахоронення відходів. На цей час вiдходи зaрито на тій самій території, де 

раніше їх незаконно розкопали. Ділянку огороджено та встановлено 

попереджувальні знаки. 

 

01 серпня у приміщенні виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради відбулось пленарне засідання шістнадцятої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 року № 70 

«Про районний у місті бюджет на 2017 рік».  

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

01 серпня 25 дітей пільгових категорій м. Кропивницького за рахунок 

коштів міського бюджету відправилися на літній відпочинок до табору «Лісова 

пісня», що у селі Оникієве Маловисківського району. Таборівка триватиме                      

21 день.  
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

01 серпня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та міської дружини  

проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по                              

вул. Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”) та на розі вулиць Вокзальної та 

Академіка Корольова. 

 В результаті проведення рейдового відстеження спеціалістом 

спецінспекції  складено  4  протоколи  за  статтею 152  Кодексу  України  про  

адміністративні  правопорушення  (торгівля  бахчовими культурами та  

овочами). Торгівцям вручено 10 попереджень щодо заборони торгівлі у 

невстановленому місці.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

  

  

 

   Начальник організаційного відділу                                                      О.Разуменко 
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