
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 16 серпня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів нараду з питання 

створення наглядових ради на комунальних підприємствах міста. 

 

16 серпня під головуванням голови районної у місті ради Руслана 

Фросіняк відбулось засідання виконавчого комітету Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто та прийнято рішення: про надання дозволу КП «ЖЕО № 2» 

Міської ради міста Кропивницького на переоформлення особового рахунку; 

про погодження проекту рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання «Про звіт про виконання районного 

у місті бюджету за І півріччя 2018 року»; про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб; про надання згоди на госпіталізацію недієздатної особи; 

про видачу дубліката свідоцтва про право власності на цілу квартиру у 

житловому будинку  по вул. Васнєцова у м. Кропивницькому. 

 

Діалог влади з народом 

 

16 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 5 заявників з питань: надання дозволу на відключення 

від системи централізованого опалення з метою встановлення автономного 

опалення, руйнації телефонної мережі під час капітального ремонту дороги 

по вул. Бабушкіна. 
 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

16 серпня робоча група з перевірки закладів торгівлі та громадського 

харчування на відповідність до вимог чинного законодавства при 

виготовленні та реалізації харчових продуктів провела обстеження 10 об'єктів, 

які реалізують вуличну їжу в умовах підвищеної температури навколишнього 

середовища: по вул. Генерала Жадова (напроти магазину «Ятрань»; біля 

житлового будинку № 23, к. 1), вул. Космонавта Попова (біля ринку 

«Жемчуг»), вул. Поповича, 1 (біля залізничного вокзалу),     пров. Кріпосному 

(біля житлового будинку № 19). 
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16 серпня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 

«Дельфін» комбінованого типу начальник управління освіти Лариса Костенко 

провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуто питання: про підготовку закладів дошкільної освіти до 

нового 2018/2019 навчального року; про дотримання електробезпеки та 

пожежної безпеки в закладах дошкільної освіти; про хід підписання актів 

стану готовності теплових господарств; про організацію харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти  у 2018/2019 навчальному році; про святкування 

Дня Державного Прапора та Дня незалежності України; про підготовку до Дня 

міста; про функціонування електронної реєстрації в закладах дошкільної 

освіти; про роботу з батьками щодо попередження конфліктних ситуацій та 

скарг. 

 

Анонс 

 

З 18 серпня розпочинає роботу автобусний маршрут № 46 «Селище 

Гірниче - Новомиколаївка» у звичайному режимі. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 
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