ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
11 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
27 питань, серед яких: про організацію проведення призову громадян України
м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні-листопаді
2018 року; про нагородження з нагоди Дня міста; про встановлення
ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво теплової енергії; про встановлення
КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання; про встановлення ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання.
11 вересня міський голова Андрій Райкович відвідав вихованців
будинку сімейного типу Іванових.
Родина переїхала до Кропивницького з Луганської області, коли там
почалися бойові дії. Приїхали всією великою сім’єю: батьки, шестеро діток та
три коти. Кілька років родина жила у найманій квартирі, а торік, за кошти
субвенції з державного бюджету їм придбали великий двоповерховий
будинок.
Цього року в ньому виконали гарний ремонт та закупили нові меблі. Всі
роботи виконувалися за кошти міського бюджету.
Андрій Райкович приїхав на гостини, щоб перевірити, в яких умовах
живе родина на цей час.
11 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про проведення загальноміської ранкової зарядки та
спортивно-масових заходів у парку культури і відпочинку «Ковалівський» з
нагоди відзначення Дня міста; про забезпечення технічного обслуговування
вогнегасників у спортивних закладах.
11 вересня заступник голови адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Фортечної районної у м.Кропивницькому ради Люненко А. І. провів
засідання комісії. Розглянуті 16 адміністративних справ, по яких винесено такі
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рішення: накладено штрафи – на 8 осіб; оголошено усні зауваження –
6 особам; перенесено розгляд – 2 справ; повернуто на доопрацювання 1 справу.
Діалог влади з народом
11 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 3 заявники з питань: впорядкування меж земельних
ділянок та незаконного будівництва.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 вересня вихованці дитячо-юнацького клубу «Скіф» відділу сім’ї та
молоді провели свято у мікрорайоні (вул. Генерала Жадова, 7) з нагоди
відзначення 264-ї річниці заснування міста.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
11 вересня 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 проведено рейдове відстеження по
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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