ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
23 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
19 питань, серед яких: про встановлення тарифу на послугу з
централізованого водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП
“Східний гірничо-збагачувальний комбінат”; про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 13 березня
2018 року № 123 “Про організацію громадських робіт протягом 2018 року”;
про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
створення комунальних установ “Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської
ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської
ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської
ради міста Кропивницького”.
23 жовтня відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. дКропивницькому ради.
Розглянуто 14 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штрафи – на 6-х осіб; оголошено усні зауваження – 6-м особам;
закрито – 2 справи; повернуто на доопрацювання – 1 справу.
Діалог влади з народом
23 жовтня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 10 заявників з питань: лікування
дитини, надання дозволів на здійснення торгівлі, ремонту ліфта та покрівель
житлових будинків, благоустрою прибудинкової території, асфальтування
дороги.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
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проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - уроки здоров’я; ДЮК «Вогник» –
виховна година на тему: «Ти серед людей - люди навколо тебе!».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
23 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, працівників
спеціалізованої інспекції та поліції проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській
(біля ринку “Центральний”).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення Правил благоустрою міста).
На час проведення рейду
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 та біля житлових
будинків.
Охорона здоров»я
23 жовтня в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 начальник
управління охорони здоров'я Оксана Макарук провела нараду на тему:
«Якість надання медичної допомоги хворим з гіпертонічною хворобою та
церебро-васкулярними захворюваннями - профілактика гострих порушень
мозкового кровообігу».
Освіта
23 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела онлайн нараду з
директорами закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуто питання про організацію та проведення предметних
учнівських олімпіад та турнірів у 2018/2019 навчальному році.
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