ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 02 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
Кадрові питання
З 18 квітня по 02 травня проходила атестація посадових осіб
виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького. Засідання
атестаційної комісії відбулись під головуванням секретаря міської ради
Андрія Табалова. Згідно з рішенням комісії 206 посадовців визнані такими,
що пройшли атестацію та відповідають займаним посадам, 3-м особам
призначено повторне атестування протягом року з рекомендацією підвищити
свій фаховий рівень та кваліфікацію.
02 травня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулася зустріч з новопризначеним директором Інгульської шахти
ДП «СхідГЗК» Піциком О.Є. На зустрічі були присутні секретар міської
ради Табалов А.О., заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Грабенко О.В. та Мосін О.В., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації. Розглянуто
питання про виробничо-економічну діяльність шахти «Інгульська» ДП «Схід
ГЗК», вплив сейсмічної інтенсивності при проведенні вибухових робіт на
життєдіяльність громади міста та виконання Меморандуму про співпрацю і
партнерство
між
Державним
підприємством
«Східний
гірничозбагачувальний комбінат», Державним концерном «Ядерне паливо» та
Міською радою міста Кропивницького.
Прийнято рішення про присутність представників міської ради на
проведенні вибухових робіт, необхідності частіше зустрічатися з
мешканцями Великої Балки, Завадівки, та розповідати їм про діяльність
шахти, про запровадження нових технологій видобутку уранової руди.
Запропоновано звернути увагу на необхідність побудови доріг у
мікрорайонах Завадівка та Савинівка та контроль завиконання Меморандуму.
02 травня під головуванням голови комісії, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося
засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про
усиновлення – 1; про позбавлення батьківських прав - 1; про влаштування
дітей до будинку дитини – 2; про надання дозволів – 1.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 29 квітня по 02 травня на тенісних кортах стадіону
ТДВ "Мясокомбінат "Ятрань" проводився відкритий міський турнір з тенісу
серед дорослих. У змаганнях, організованих за сприяння управління молоді
та спорту Міської ради міста Кропивницького, взяли участь 24 спортсмени.
Серед тенісистів до 50 років перемогу святкував Данило Михальченко,
срібло завоював Степан Пташец, третє місце посів Сергій Сахаров.
У змаганні тенісистів старших 50 років переміг Віктор Даниленко із
смт. Олександрівка, срібним призером став Валерій Мальцев, бронзову
сходинку п’єдесталу розділили Олег Бабенков і Володимир Кожемякін.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, а також кубками і медалями від
організаторів та меценатів тенісного турніру.
02 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді «Чайка» та
«Ровесник» для
вихованців клубів були проведені
майстер-класи з
виготовлення сувенірів і вітальних листівок до Дня матері.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
02 травня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Шевченка, Покровської,
Полтавської, Гоголя, Миколи Садовського, Соборної, Яновського, Євгена
Тельнова, Богдана Хмельницького, Народної, Лахмана, Руслана
Слободянюка, Київської, Куроп’ятникова, Садової, Гмирьова, Генерала
Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, Героїв України, Пирогова,
Партизанської, площі Дружби народів та провулку Фортечного. Під час
рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено
14 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
68 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Ситуація на споживчому ринку
02 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради, спеціалізованої
інспекції міської ради, працівника поліції та міської дружини проведено
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рейдове
відстеження
місць несанкціонованої
торгівлі
по
вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”).
В результаті проведення рейду спеціалістом спецінспекції складено
1 протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Несанкціонована торгівля була припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків.

Керуючий справами виконавчого комітету
з діяльності виконавчих органів ради
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