ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
10 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
10 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося друге засідання шістнадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 36 депутатів міської ради, голова Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, голова Фортечної районної
у місті Кропивницькому ради О.Кришко, голова Новенської селищної ради
С.Денисенко, керівники виконавчих органів міської ради, представники
засобів масової інформації та громади міста.
На початку засідання міський голова А.Райкович та секретар міської
ради А.Табалов вручили відзнаки міської ради та виконавчого комітету
м.Кропивницького з нагоди 265-ї річниці заснування міста журналістам,
медичним працівникам, представникам Подільської та Фортечної районних
у місті рад, членам громадських організацій, військовослужбовцям
та колективу товариства з обмеженою відповідальністю “Редакція газети
“Україна-Центр”.
На другому засіданні було прийнято 124 рішення, з них: про депутатські
запити депутатів міської ради; про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження
Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки»;
про надання згоди на добровільне приєднання Новенської селищної
територіальної громади Кіровоградської області до Кропивницької міської
територіальної громади Кіровоградської області; про втрату чинності рішення
міської ради; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року
№ 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях
України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»; про безоплатну передачу
проектно-кошторисної документації; про регулювання земельних відносин.
Роботу шістнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
завершено.
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 вересня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів.
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Розглянуті питання: про дотримання належного санітарного порядку на
територіях КДЮСШ; про участь у загальноміських заходах з нагоди Дня
міста; про здійснення планової повірки приладів обліку води та електроенергії;
про проведення спортивних заходів з нагоди Дня фізичної культури і спорту;
про підписання актів готовності до опалювального сезону 2019/2020 року;
про проведення інструктажів з техніки безпеки, ведення журналів, поновлення
планів евакуації.
10 вересня заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та старший педагог-організатор відділу сім’ї та
молоді управління молоді та спорту Анжела Ручина провели нараду
з педагогами-організаторами КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня міста;
про комплектацію гуртків, затвердження графіків роботи гуртків, клубів
та інші.
10 вересня під головуванням голови опікунської ради, заступника
голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія
відбулось засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської
районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуті питання: про погодження кандидатури опікуна недієздатної
особи; про зняття з обліку органу опіки та піклування недієздатної особи;
про виконання опікуном своїх обов’язків.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 02 по 10 вересня у м. Софії (Болгарія) проходив молодіжний чемпіонат
Європи з боксу. Змагання зібрали 300 учасників. Вихованка комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради
міста Кропивницького» Аміна Булах виборола бронзову нагороду у ваговій
категорії 64 кг.
З 05 по 09 вересня у м. Тернопілі проходив відкритий командний
чемпіонат України з велоспорту в індивідуальній гонці на час, індивідуальній
груповій гонці та гонці критеріум з велоспорту на шосе. Змагання зібрали 180
учасників із 24-х команд.
Велосипедисти комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» гідно представили
наше місто на змаганнях. У гонці на час, груповій гонці та гонці критеріум
переможцями стали Євген Тесцов, Володимир Микитюк, Максим Колтунов
та Артем Пашин, а їх одноклубниця Катерина Воротілєнко виборола золото
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в гонці на час та гонці критеріум і срібну нагороду в індивідуальній груповій
гонці.
10 вересня в ДЮК «Юність» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького» відбулась фотосесія учасниць конкурсу
«Красуня ювілейного міста».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
10 вересня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Вокзальній (біля
будинку № 37/16).
Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою продукцією,
медом, взуттям, яку здійснювали 45 громадян, частково була призупинена.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 4 протоколи за статтею 152 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.
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комітету міської ради
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