ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
21 питання, серед яких: про передплату періодичних видань на друге півріччя
2018 року; про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького; про заходи
щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 року.
26 червня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуто питання: про оздоровлення учнів в оздоровчих таборах; про
участь у проведені Олімпійського дня; про поточний ремонт у спортивних
школах; про надання пропозицій для нагородження до Дня незалежності
України, Дня фізичної культури та спорту та Дня міста; про попередню
тарифікацію працівників підпорядкованих підрозділів.
26 червня відбулась прес-конференція начальника управління розвитку
транспорту та зв'язку Олександра Вергуна. Мова йшла про нові пасажирські
автобуси середньої місткості МАЗ, закуплені КП "Електротранс" для роботи
на маршрутах у м.Кропивницькому, та реалізацію проекту розвитку
електротранспорту між міською владою Кропивницького та Європейським
банком реконструкції.
26 червня
відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м.дКропивницькому ради.
Розглянуто 9 адміністративних справ, по яких винесено рішення: накладено
штрафи – на 8-х осіб; оголошено усне зауваження – одній особі.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25-26 червня на стадіоні « Зірка» відбувся командний чемпіонат України
з легкої атлетики серед дорослих та молоді, в якому брали участь
600 спортсменів. Збірну команду області представляли вихованці
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та Скворцов Вадим, які вибороли срібні нагороди (тренер команди Вячеслав
Нищименко). Царенко Євген виконав норматив майстра спорту України.
26 червня у бібліотеках-філіях МЦБС було проведено заходи:
центральна бібліотека - правовий аспект «Конституція України: вимір
історії і часу»;
№ 5 - відео-енциклопедія «Що таке конституція?»;
№ 10 - дискусійне інтерв’ю «Молодь в оманному світі спокус».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
26 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, представника міської дружини міста
Кропивницького проведено рейдове відстеження території по вул. Вокзальній
(вздовж будинку № 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького
за фактом виявлених порушень складено 4 адміністративні протоколи (торгівля
овочами та непродовольчими товарами) за ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста).
У зв`язку з відсутністю представника поліції у складі муніципального
патруля та не реагуванням торгуючих на стихійному ринку на зауваження
перейти здійснювати торгівлю на територію ринків було викликано патрульну
поліцію (екіпаж № 101). На момент проведення рейдового відстеження торгівля
молочною продукцією домашнього виробництва (сир домашній, сметана,
молоко) була припинена.
Торгуючим було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо захисту
прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами та було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків міста.

Керуючий справами виконавчого
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