ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 28 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Освіта
28 грудня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького начальник
управління освіти міської ради Лариса Костенко провела колегію управління
освіти.
Розглянуто питання: про охоплення позашкільною освітою дітей та
підлітків міста, результативність роботи гуртків у закладах позашкільної
освіти; про стан роботи зі зверненнями громадян; про затвердження річного
плану роботи управління освіти на 2019 рік; про затвердження річного плану
роботи колегії управління освіти на 2019 рік; про виконання попередніх
рішень колегії.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
28 грудня в ДЮКах «Зоряний» та «Україна» КП «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено спортивно-розважальну та ігрову програми.
Питання соціально-економічного стану
До Новорічних свят
28 грудня в приміщенні обласної філармонії відкрилась головна ялинка
міста. Понад 500 дітей пільгових категорій зібралися біля зеленої красуні.
Теплі слова на адресу малечі та їхніх батьків пролунали від міського голови
Кропивницького Андрія Райковича.
Після веселих танців навколо новорічної ялинки з велетенськими
казковими ляльками, Дідом Морозом, Снігуронькою та привітною
улюбленицею маленьких гостей - пандою, на маленьких гостей та їх рідних
чекала новорічна музична казка. Всі дітлахи отримали солодкі подарунки від
міського голови.
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Ситуація на споживчому ринку
28 грудня 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. За результатами рейду складено 6
протоколів за статтею 152 та 3 протоколи за статтею 160 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
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На час проведення рейду несанкціонована торгівля ліквідована.
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.
28 грудня на площі перед будівлею міської ради відбувся Новорічний
ярмарок з продажу продовольчих, непродовольчих товарів та сувенірної
продукції, в якому взяли участь 64 суб’єкти господарювання міста.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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