ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 18 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
18 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. На засіданні комісії були присутні
керівники виконавчих органів міської ради. На комісії розглянуті питання
про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 жовтня у приміщенні міської ради відбулося навчання за програмою
тематичного семінару для посадовців міської ради та представників
районних у місті рад на тему: «Проблемні питання та шляхи удосконалення в
організації роботи зі зверненнями громадян». Відкрила заняття керуючий
справами виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко. Провела
навчання начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради
Оксана Пономарьова.
18 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Подільської
районної у місті ради. Розглянуто та прийнято наступні рішення: про надання
дозволу КП «ЖЕО № 1» Міської ради міста Кропивницького» на
переоформлення особового рахунку; про надання дозволу КП «ЖЕО № 2»
Міської ради міста Кропивницького» на переоформлення особового рахунку;
про звіт про роботу управління соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькому ради з питань побутового обслуговування
пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці Подільського
району міста Кропивницького; про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб; про погодження кандидатури опікуна Толстєнкова В.В.; про
розгляд звернення громадянки Легези Л.А.; про надання дозволу
КП «ЖЕК № 9 Міської ради міста Кропивницького» на переоформлення
особового рахунку.
Діалог влади з народом
18 жовтня в приміщенні міської ради під керівництвом міського голови
Андрія Райковича відбулася нарада “Взаємодія та порозуміння в питаннях
забезпечення правопорядку” за участю керівництва Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області.
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На нараді були присутні: керівництво міської ради, представники
правоохоронних органів, голови районних у місті рад, квартальних комітетів,
керівники комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради.
Міський голова окреслив загальні питання, що турбують представників
громади. Начальник Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області Роман Козьяков проінформував присутніх про
заходи, які вживаються правоохоронними органами для забезпечення
правопорядку. Обговорено проблемні питання взаємодії жителів міста та
правоохоронних органів. За результатами наради доручено спланувати
постійні зустрічі керівництва Кропивницького відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області, дільничних інспекторів, голів квартальних
комітетів, керівників житлово-експлуатаційних організацій та депутатів на
територіях округів, за які вони відповідають. Нарада стала підтвердженням
прагнення до всебічної співпраці, визначення найбільш дієвих механізмів її
покращення з урахуванням пропозицій жителів міста щодо подальшої
спільної роботи в цьому напрямку.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика.
18 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Ровесник» - виховна година-презентація з безпеки
життєдіяльності «Газ та електричне приладдя в побуті»; ДЮК «Мрія» –
спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я»; ДЮК «Скіф» –
круглий стіл на тему: «Світ професій та твоє місце в ньому».
18 жовтня у бібліотеці-філії № 11 МЦБС було проведено караван
думок «Товариськість – спосіб досягнення успіху».
18 жовтня в приміщенні міської ради відбулося загальноміське
обговорення положення про студентське самоврядування закладів вищої
освіти серед студентів міста Кропивницького за участі представників
Української асоціації студентів.
Кадрові питання
17-18 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» під головуванням начальника управління освіти
Лариси Костенко відбувся відбір до кадрового резерву вчителів математики,
фізики щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання.
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Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров”я
18 жовтня у приміщенні поліклінічного відділення КЗ «Центральна
міська лікарня м. Кіровограда» відбулося навчання для лікарів на тему: «Нові
методи фізіотерапевтичного лікування найбільш поширених захворювань за
допомогою фотонних технологій» за участі міського позаштатного фахівця
управління охорони здоров'я за напрямком «фізіотерапія».
Ситуація на споживчому ринку
18 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, працівника поліції та членів
міської дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої
торгівлі по вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). Складено 8 протоколів про
порушення Правил благоустрою міста, 1 протокол за торгівлю з рук у
невстановлених місцях та вилучені ваги. З громадянами, які здійснювали
торгівлю у невстановлених місцях, 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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