ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 07 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
07 серпня під головуванням заступника голови комісії Володимира
Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань.
Розглянуто 7 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадянки К* на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку; про внесення змін до квартирної
справи Д*; про розподіл квартири; про надання квартири; про надання ордера
на квартиру; про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 25 серпня 2010 року № 753 “Про
затвердження Положення про громадську комісію з житлових питань”.
Комісія також розглянула депутатське звернення депутата Міської ради
міста Кропивницького Табалова А.О. та 2 звернення громадян з житлових
питань.
07 серпня під головуванням заступника голови комісії Артема
Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 89 протоколів про адміністративні
правопорушення,
передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст.181-1, ч.2 ст. 212-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення
у вигляді штрафу по 46 протоколах на загальну суму 53720 грн. Закрито
провадження по 39 протоколах. Розгляд матеріалів по одному протоколу
перенесено на наступне засідання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
07 серпня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбулося відкриття чемпіонату України з боксу
серед юніорів 15-17 років.
В урочистій церемонії брали участь: перший заступник голови обласної
державної адміністрації Сергій Коваленко, секретар міської ради Андрій
Табалов, начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького Славік Іванов, генеральний
секретар федерації боксу України Ілля Гурович, президент обласної
федерації боксу Вадим Волканов.
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У змаганнях беруть участь 268 спортсменів із усіх регіонів України,
зокрема 17 боксерів із міста Кропивницького. Вперше в історії нашого міста
чемпіонат України проводиться одночасно на двох професійних боксерських
рингах.
Змагання триватимуть до 12 серпня 2018 року.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
07 серпня 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 поліції та міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі
по
вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та
“Черемушки”). Несанкціоновану торгівлю здійснювали більше 80 громадян.
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 7 протоколів за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота щодо недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та
запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.
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