ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

за 09 січня 2018 року
м. Кропивницький
Висвітлення діяльності органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося
засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 15 питань, з них
прийнято 14 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми фінансового
забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету
міста Кропивницького на 2018 рік”; про погодження проекту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині А1840”;
про надання дозволів; про встановлення довічного пансіону Свідерській О.М.
09 січня під головуванням заступника голови адміністративної комісії –
головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного
управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Комісією було розглянуто 68 протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 179, ч. 1 с. 154, ч. 1 ст. 181-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 51 протоколу на загальну суму
59 347 грн. Закрито провадження по 9 протоколах. Розгляд матеріалів по
2 протоколах перенесено на наступне засідання. Матеріали адміністративної
справи щодо 6 протоколів направлено для розгляду за належністю за місцем
проживання правопорушників.
09 січня т.в.о. начальника відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Марина Байрамова провела нараду з педагогами-організаторами
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз
проведених заходів за минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів
до Дня Соборності України, змагань міської спартакіади «Юність» з
настільного тенісу; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях,
температурним режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території та
протипожежною безпекою.
Діалог влади з народом
09 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань.
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На прийом звернувся один заявник з питання надання інформації щодо
власника земельної ділянки.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 січня в дитячо-юнацькому клубі «Мрія» відділу сім’ї та молоді
проведено спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я» .

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

