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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Діалог влади з народом
04 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 12 заявників з питань: надання дозволу на
відключення від системи централізованого опалення з метою встановлення
автономного опалення, заключення договору з ТОВ “Екостайл” на вивезення
сміття, надання роз”яснень стосовно пільгового проїзду у громадському
транспорті, визначення зупинки громадського транспорту на вимогу.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 жовтня у бібліотеці-філії № 1 МЦБС проведено відеокалейдоскоп
«Зооцікавинки» з нагоди Дня тварин. Бібліотекарі провели бесіду про
тварин, презентували книжкову виставку «Тваринний світ навколо нас». В
ігровій формі діти дізнавались багато цікавого, активно брали участь у
вікторині «Відгадай», розповідали про своїх домашніх улюбленців. Також
учасники заходу переглянули відеоролики «Про маленьких та великих
тварин», «Цікаві факти про тварин» та мультфільм «Чого в лісі не буває».
04 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Скіф – майстер-клас з виготовлення паперових
квітів;
ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальна програма «Сила та
здоров’я».
04 жовтня в м. Городище відбувся всеукраïнський турнìр з легкоï
атлетики серед спортсменів 2002 р. н. і молодших. Учасниками змагань стали
210 атлетів, зокрема 18 спортсменів КДЮСШ № 2 Міської ради міста
Кропивницького.
Вихованці даної спортивної школи завоювали 10 нагород різного
ґатунку, зокрема переможцями змагань стали: Валерiя Рисленко (штовхання
ядра), Iрина Лизогуб (біг на 800 м), Анна Карандукова (біг на 60 м),
Анастасiя Машнегуца (потрiйний стрибок), Валерiя Сухатенко (стрибки у
висоту). Срібним призером став Вiталiй Бичков (біг на 60 м). Бронзові медалі
вибороли Валерiя Дмитрашко (біг на 300 м), Тетяна Боришполь (стрибки у
висоту та довжину), Эгор Матвеев (біг на 400 м).
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Тренують кропивницьких легкоатлетів: В’ячеслав
Олександр Тесленко, Тетяна Сазоненко, Віталій Пархоменко.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

Нищименко,

04 жовтня 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”).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення правил благоустрою міста), працівником поліції - 1 протокол за
статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля
з рук у невстановлених місцях) та вилучено одні ваги. Несанкціонована
торгівля була призупинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах, біля житлових
будинків та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

