ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 09 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 29 питань.
Прийнято 28 питань, серед яких: про затвердження мережі закладів освіти
міста Кропивницького на 2018/2019 навчальний рік; про надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є
мешканцями м. Кропивницького; про надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького; про встановлення пам'ятного
знака; про початок опалювального сезону 2018/2019 року.
09 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань. Було
розглянуто
три
проекти
рішень
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, а саме: про
визнання такими, що втратили чинність, рішень Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 453 “Про
розподіл квартири” та № 454 “Про надання квартири”, про розподіл
квартири, про надання квартири. Комісія також розглянула одне звернення
громадянина з житлових питань.
09 жовтня відбулася планова прес-конференція директора
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської
ради міста Андрія Паливоди. На прес-конфренції йшла мова про третій
конкурс "Громадський бюджет-2019". Андрій Паливода відзначив, що
активність кропивничан під час голосування за проекти «Громадського
бюджету» у Кропивницькому підвищується, зростає і якість запропонованих
для реалізації на території міста ідей.
09 жовтня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося
засідання Молодіжної ради при виконавчому комітеті. Розглянуто питання:
організація та проведення святково-розважального заходу з нагоди Дня
студента, фестивалю української патріотичної пісні «Моє ім’я – Україна» та
виборів персонального складу та голови Молодіжної ради.
09 жовтня під головуванням голови спостережної комісії, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби
відбулося засідання спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького. Розглянуто питання та погоджено матеріали
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про умовно – дострокове звільнення засуджених стосовно 1 особи та про
заміну невідбутої частини строку покарання більш м’яким стосовно 2 осіб.
09 жовтня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання під головування начальника управління освіти Лариси Костенко
відбувся тренінг щодо організаційних питань з теми: «Фінансова
самостійність шкіл: організація і можливості».
09 жовтня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Фортечної районної у м.Кропивницькому ради Закаблуковський В. О. провів
чергове засідання комісії, на якому розглянуто 14 адміністративних справ,
по яких винесено такі рішення: накладено штрафи – на 8 осіб; оголошено
усні зауваження – 6 особам; перенесено розгляд однієї справи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - виховний захід на тему: «Народні
традиції святкування свята Покрова»; ДЮК «Вогник» – виготовлення
вітальних листівок до Дня захисника України.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
09 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої
інспекції та працівника поліції проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вул.Преображенській та вул.Пашутінській (біля
ринку “Центральний”).
За результатами рейду спеціалістом спецінспекції складено
3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (порушення Правил благоустрою міста), працівником
поліції складено 2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).
Несанкціонована торгівля, яку здійснювали 65 торгівців, призупинена.
З порушниками проведена роз’яснювальна робота стосовно
недопущення “стихійної“ торгівлі продуктами харчування на тротуарах,
газонах та біля житлових будинків.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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