ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
03 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
03 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано
субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим бюджетам для
придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа.
Розглягнуті питання: про розгляд рішення обласної комісії з питань
прийняття рішень щодо розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 30 серпня 2019 року;
про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку для
виплати грошової компенсації на придбання житла.
03 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії
з житлових питань.
Розглянуті: проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік;
про
виключення громадян із списку осіб, які користуються правом
першочергового одержання жилих приміщень та три звернення громадян
з житлових питань.
03 вересня під головуванням заступника голови адміністративної
комісії – головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах
юридичного управління Артема Шершнюка відбулося засідання
адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті 100 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 92, 152, 156, 181-1, 212-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення
у вигляді штрафу по 61 протоколу на загальну суму 63 920 грн. Закрито
провадження по 35 протоколах. Перенесено розгляд 2-х протоколів на
наступне засідання адміністративної комісії. Перенаправлено 2 протоколи за
місцем реєстрації відповідачів.
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03 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про підписання актів готовності спортивних
закладів до опалювального періоду; про набір вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл для формування груп початкової підготовки першого року
навчання; про проведення спортивно-масових заходів з нагоди Дня міста;
про забезпечення індивідуальних котелень твердим паливом; про економне
використання енергоносіїв; про дотримання трудової дисципліни;
про формування пропозицій до проекту бюджету управління молоді та спорту
на 2020 рік тощо.
03 вересня заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді управління
молоді та спорту Марина Байрамова провели нараду з заступниками
керівників з виховної роботи, головами студпрофкомів закладів вищої освіти.
Розглянуті питання: про участь студентської молоді у святкуванні
265-ї річниці Дня міста; про заходи зі студентською молоддю у
2019/2020 навчальному році; про іменну стипендію міського голови та інші.
03 вересня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: про планування виховних заходів на
2019/2020 навчальний рік; про організацію заходів до Дня міста; про
дотримання протипожежних норм і правил, проведення інструктажів
з пожежної та техногенної безпеки з вихованцями клубів.
03 вересня відбулась прес-конференція заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди. Мова йшла про
початок голосування за проекти в рамках конкурсу «Громадський
бюджет-2010».
03 вересня відбулась прес-конференція начальника управління з питань
захисту прав дітей Тетяни Тимоховської. Мова йшла про українських дітей,
у яких загинули батьки або один із них з числа осіб, що брали участь у
проведенні антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил, які мають
право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів.
03 вересня під головуванням голови Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання
двадцять четвертої позачергової сесії районної у місті ради.
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Розглянуті питання: про депутатські запити; про внесення змін до
рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний
в місті бюджет на 2019 рік».
Діалог влади з народом
03 вересня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом
звернувся заявник щодо поліпшення житлових умов.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
03 вересня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Під час рейду призупинено несанкціоновану торгівлю молочною
продукцією та кров`яною ковбасою, частково призупинено торгівлю
плодоовочевою продукцією, городиною, непродовольчими товарами
(панчішно-шкарпетковими виробами).
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 2 протоколи за статтею 152, працівником поліції складено
2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків та
запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків, а також
розповсюджені флаєри щодо адміністративної відповідальності за торгівлю
“з рук” у невстановлених місцях.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

