ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
04 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
04 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КРОПИВНИЦЬКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ
ЦЕНТР»;
про
присвоєння звання Почесний громадянин міста Кропивницького;
про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Міської ради міста
Кропивницького»; про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1
м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького»; про затвердження
Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста
Кропивницького»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми матеріальної
підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки»; про
затвердження Тимчасового положення про порядок передачі у власність ОСББ
прибудинкової території.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуті три проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про взяття
громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького; про
надання ордеру на жиле приміщення в будинку.
Комісія також розглянула три звернення громадян та лист квартирноексплуатаційного відділу м. Кропивницького з житлових питань.
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04 вересня під головуванням заступника голови адміністративної комісії
– головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного
управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 43 протоколи про адміністративні
правопорушення,
передбачені ст. 152, ст. 154, ст. 155 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по
18 протоколах на загальну суму 13 906 грн. Закрито провадження по
18 протоколах. Розгляд матеріалів по 5 протоколах перенесено на наступне
засідання. Перенаправлено матеріали адміністративних правопорушень щодо
2 протоколів за місцем реєстрації проживання правопорушників.
04 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про проведення урочистих заходів з нагоди Дня
фізичної культури і спорту України; про проведення спортивно-масових
заходів з нагоди Дня міста; про підготовку дитячо-юнацьких спортивних шкіл
до опалювального сезону 2018/2019 року.
04 вересня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели
нараду з проректорами та заступниками директорів з виховної роботи,
головами студпрофкомів та директорами студентських клубів вищих
навчальних закладів міста.
Розглянуті питання: про підготовку та проведення заходів з нагоди
відзначення 264-ї річниці від дня заснування міста; про проведення заходів зі
студентською молоддю в 2018/2019 навчальному році; про подання
документів на стипендію міського голови; про роботу Молодіжної ради при
виконавчому комітеті міської ради; про необхідність проведення серед
студентів профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання Правил
безпеки громадянами на залізничному транспорті.
04 вересня відбулась прес-конференція начальника управління розвитку
транспорту та зв'язку Олександра Вергуна. Мова йшла про стан пасажирських
перевезень в місті Кропивницькому та виконання Програми розвитку міського
пасажирського транспорту та зв'язку у 2018 році.
За інформацією Олександра Вергуна, станом на вересень 2018 року
у місті функціонують 36 автобусних маршрутів, з яких у звичайному режимі
руху працюють 11 та 25 - у режимі маршрутного таксі. Мережа
електротранспорту у поточному році представлена 5 тролейбусними
маршрутами, які обслуговуються щоденно 23 тролейбусами. За результатами
проведених конкурсів з перевезення пасажирів міські автобусні маршрути
загального
користування
обслуговують
комунальне
підприємство
«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» та 7 приватних
підприємств-перевізників.
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Діалог влади з народом
05 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернувся заявник з питання
надання матеріальної допомоги.
Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров»я
04 вересня начальник управління охорони здоров'я Оксана Макарук
провела нараду з керівниками лікувально-профілактичних закладів
комунальної власності міста. Розглянуто питання про стан готовності
лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста до
опалювального сезону 2018-2019 років.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

