ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
22 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання
міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних
груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури (далі - Комітет). Розглянуті питання: про виконання доручень,
наданих на попередніх засіданнях Комітету; про пропозиції щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення.
22 листопада у приміщенні виконавчого комітету Подільської районної
у місті Кропивницькому ради відбулося позачергове пленарне засідання
двадцять четвертої сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради
сьомого скликання.
Прийняті рішення: «Про звіт про виконання районного у місті бюджету
за 9 місяців 2018 року», «Про внесення змін до рішення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 22 грудня
2017 року № 107 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»; «Про внесення
змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого
скликання від 27 лютого 2018 року № 115 «Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста
Кропивницького на 2018 рік».
Діалог влади з народом
22 листопада міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 9 заявників з питань: ремонту та
утеплення покрівлі будинку, відновлення роботи ліфтів, усунення
перешкоджання користуванню підвальним приміщенням і сміттєкамерами у
під»їзді будинку, благоустрою міста.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
22 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Юність» – виховна година до Дня пам’яті жертв голодоморів;
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ДЮК «Ровесник» – перегляд та обговорення документального відео про події
Помаранчевої революції та революції Гідності.
22 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 2 – мультимедійний вечір-реквієм «Сльози божої матері»
з нагоди 85-ї річниці голодомору в Україні. Учасники заходу читали вірші,
наводили історичні факти, переглянули відеофільми «Німа правда. Свідчення,
загублені в стерні», «День пам’яті жертв голодомору», «Спогади
П. Тодоровського про голод 1932-1933 років», прослухали огляд літератури з
виставки-реквієму «Пам’яті незгасна свіча», вшанували пам'ять жертв
голодомору хвилиною мовчання;
№ 11 – година історичної правди «Їх міг врятувати хліб». Учасники
заходу ділилися спогадами своїх прабабусь - очевидців великого голоду,
читали вірші про хліб - символ людського життя та оглянули тематичну
виставку.
Всіх
присутніх
на
заході
закликали
приєднатися
до
загальнонаціональної хвилини мовчання і акції «Засвіти свічку у вікні»
у День пам'яті жертв голодоморів, 24 листопада.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
22 листопада 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, міської дружини, представника поліції
проведено рейдове відстеження території по вул. Вокзальній (напроти
магазину «Продукти № 94» ТОВ «АТБ – МАРКЕТ», вздовж будинку № 37\16)
з питання припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького на фізичних осіб, які здійснювали торгівлю у
невстановленому місті, складено 4 протоколи про адміністративне
правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (порушення Правил благоустрою міста).
Охорона здоров»я
22 листопада в дитячій поліклініці № 1 відбувся міський семінарнарада з питань пожежної безпеки за участі міського позаштатного фахівця
управління охорони здоров'я з пожежної безпеки та відповідальних осіб
лікувально - профілактичних закладів комунальної власності міста.
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Освіта
22 листопада на базі комунального закладу "Навчально-виховне
об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області" відбувся семінар-практикум для заступників
директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти, які відповідають за
початкові класи, з проблеми: «Нова українська школа: інтеграційний підхід у
початковій школі».
Учасники семінару мали можливість підвищити рівень знань з питань
даної проблеми та вчилися практично застосовувати свої знання.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

