ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
15 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
15 липня під головуванням т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання
комісії з питань підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих
закладів оздоровлення за рахунок коштів міського бюджету.
Розглянуто питання про затвердження списків відправлення 38 дітей
пільгових категорій для направлення до закладів оздоровлення за кошти
міського бюджету та 37 дітей пільгових категорій - за кошти обласного
бюджету. Діти направляються на відпочинок та оздоровлення до таборів:
табір «Дружба» (с. Войнівка Олександрійського району Кіровоградської
області) – 7 путівок за кошти обласного бюджету; табір «Чайка» (м. Гайворон
Кіровоградської області) – 30 путівок за кошти обласного бюджету; табір
«Бригантина» (смт. Новоархангельск Кіровоградської області) – 38 путівок за
кошти міського бюджету.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10-15 липня в м. Суботіца (Сербія) проходив Міжнародний турнір класу
А з боксу. У престижних змаганнях взяли участь 202 спортсмени з 22 країн
світу. Вихованка КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Аміна
Булах завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 64 кг. Тренують
спортсменку Віктор Фесечко та Сергій Платонов.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
15 липня з 22.00 до 01.00 години, відповідно до рішення виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2018 року № 638 “Про
уповноваження посадових осіб”, проведено перевірку об”єктів торгівлі з
продажу алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами у заборонений
рішенням Міської ради міста Кропивницького час доби.
Перевірку проводили, за участю представників засобів масової
інформації, начальник управління торгівлі та побутового обслуговування
населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій Міської ради міста Кропивницкого Сергій Горбовський та
головний спеціаліст цього управління Алла Козлова. За результатами
перевірки на 3 об"єкти торгівлі складено 2 протоколи за статтею

2
156 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (продаж
алкогольних напоїв у заборонений час доби).

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Олена Разуменко 22 27 90

АЛЬВІНА БОНДАРЕНКО

