ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 12 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 41 питання,
прийнято 40 питань, серед яких: про нагородження з нагоди Дня Конституції
України; про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького; про надання квартири тощо.
12 червня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуто питання: про виконання поточних ремонтів; про
оформлення документів на автомобіль для КЗ «КДЮСШ № 1»; про
проведення турніру з боксу пам`яті заслуженого тренера України Звєрєва
В.П.; про проведення «Олімпійського дня» 23 червня; про надання
пропозицій по кращих спортсменах спортивних шкіл на конкурс «Молода
людина року - 2018»; про вступ вихованців спортивних шкіл до вузів міста.
12 червня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами та
керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та
молоді. Було розглянуто питання щодо підготовки заходів з нагоди
святкування Дня молоді.
Діалог влади з народом
12 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих
питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань: незаконної вирубки
дерев, розміщення автостоянки,
узгодження місць для розміщення
тимчасової споруди та покосу бур»янів.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
12 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
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Міської ради міста Кропивницького, працівників міської дружини проведено
рейдове відстеження території по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) з
метою припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактом виявлених порушень
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення Правил
благоустрою міста).
Торгуючим було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо
захисту прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами та запропоновано перейти здійснювати торгівлю
на територію ринків міста. Серед мешканців міста розповсюджувалися
флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!». Фізичним особам, які здійснювали
торгівлю у невстановленому місті, було вручено листівки з інформацією про
адміністративну відповідальність.
Охорона здоров»я
12 червня в обласному академічному українському музичнодраматичному театрі імені М.Л.Кропивницького вперше відбувся
професійний конкурс «Медична сестра року» з нагоди Дня медичного
працівника. Свої сили у престижному конкурсі спробували п’ятеро медичних
працівників: Галина Зубарєва із Кропивницького пологового будинку, Ірина
Сільман із Поліклінічного об’єднання міста Кропивницького, Наталія Сєник
– Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги, Вікторія
Соболь – Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 і медичний брат –
Родіон Круц, який представляв Центральну міську лікарню Кропивницького.
Конкурс складався з трьох етапів. У першому – «Візитівці» учасники
представляли медичний заклад і себе глядачам і поважному журі з
використанням відео-презентації. Другий етап мав на меті якомога глибше
розкрити професійну майстерність учасників: вони демонстрували отримані
теоретичні знання і засвоєні практичні навички. Третій етап був творчим
випробуванням для претендентів. Кожен з них став режисером і актором у
програмі «Медик майбутнього». Тут глядачі шаленими оплесками зустрічали
майстерні театралізовані сценки, талановиті вокальні номери і запальну
хореографію.
За рішенням професійного журі першим в історії м.Кропивницького
лауреатом конкурсу «Медична сестра року» стала Наталя Сєник. Другою
була Ірина Сільман, третє місце в активі Вікторії Соболь.

Керуючий справами виконавчого
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