ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 21 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з секретарем міської
ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками
виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: візит до
м. Кропивницького в.о. Міністра охорони здоров»я України (схвальний відгук
про хід медичної реформи у місті, самостійне відвідування одного з
лікувальних закладів, посилення інформаційно-роз»яснювальної роботи щодо
підписання декларації з лікарем, в т.ч. на великих промислових
підприємствах); забезпечення роботи міського транспорту (проведення
засідання конкурсної комісії з визначення перевізника на міському
автобусному маршруті загального користування; необхідність посилення
інформаційно-роз»яснювальної роботи щодо монетизації пільги на проїзд у
громадському транспорті); підтримання порядку в місті (активізація роботи
щодо покосу трави, своєчасне прибирання територій вздовж доріг та у
паркових зонах; надання роз»яснення представникам громадських організацій
щодо знесення зелених насаджень, в т.ч. біля мосту по вул. Київській); вжиття
дієвих заходів щодо припинення стихійної торгівлі по вулицях міста; належної
підготовки до проведення заходів протягом поточного тижня.
Розглянуті питання: про підготовку закладів освіти до літнього
відпочинку дітей у 2018 році; про стан підготовки до оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2018 року.
21 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житловокомунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про належне утримання закріплених та прилеглих
територій (прибирання, покіс трави та бур»янів тощо); про забезпечення
оприлюднення та наповнення відкритих даних щодо діяльності комунальних
підприємств на власних сайтах та сайті Міської ради міста Кропивницького;
про здійснення контролю за рівнем води на дамбі річки Інгул; про
безперешкодне виконання земляних робіт у разі виникнення аварійних
ситуацій на інженерних мережах; про прибирання на зупинках громадського
транспорту та їх благоустрій; про підготовку листа управлінню патрульної
поліції у Кіровоградській області щодо посилення патрулювання та заборони
заїзду автомобільного транспорту на територію скверу «Молодіжний» з метою
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забезпечення громадського порядку; про щоденний контроль за ходом
виконання робіт з капітального ремонту об’єктів, що перебувають на балансі
підприємств; про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про своєчасне вивезення
твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та приватного
сектора.
21 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове звільнення
засуджених стосовно 6-х осіб; про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким стосовно 3-х осіб.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
21 травня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім»ї та молоді
проведено урок з безпеки життєдіяльності «Надання першої медичної
допомоги при опіках».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
21 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників міської дружини,
помічника дільничного офіцера поліції та наряду патрульної поліції
(екіпаж № 106) проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої
торгівлі по вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана
Хмельницького, сквер “Центральний”).
В результаті рейду спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення правил благоустрою міста) та вручено 3 попередження,
працівником поліції складено 1 протокол за статтею 160 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).
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 міської ради
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