ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
24 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: основних
подіях минулого тижня: введення в експлуатацію житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, 24, корп. 1 та об»єкта «арка»; святкування Дня міста.
Міський голова А.Райкович подякував усім, хто брав участь у підготовці та
проведенні заходів з нагоди Дня міста;
основних завданнях: підготовка до формування міського бюджету на
2020 рік з врахуванням потреб селища Нового; врахування при підготовці
Програми капітального будівництва на 2020-2023 роки будівництва нового
житлового будинку; завершення підготовки до опалювального сезону
2019/2020; завершення в цьому році робіт з асфальтування дорожнього
покриття по вулиці Кропивницького та виконання робіт по вулиці
Полтавській та провулку Об»їзному за рахунок коштів ДФРР; забезпечення
належного руху транспорту по вулиці Ельворті; поновлення асфальтного
покриття в місцях проведення аварійно-ремонтних робіт; своєчасне
вивезення твердих побутових відходів з території міста та селища Нового.
24 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
25 питань, серед яких: про утворення комісії з питань забезпечення
своєчасності та повноти сплати податків і зборів; про затвердження
КП “Теплоенергетик” норми споживання теплової енергії для населення;
про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами Кіровоградській
обласній філармонії; про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
КЗ «Кіровоградський академічний обласний український музичнодраматичний театр ім. М.Л.Кропивницького»; про затвердження рішень про
надання службових квартир; про затвердження Положення про комісію
з питань захисту прав дитини та її складу.
24 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
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спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно – дострокове
звільнення 2-х засуджених; про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким одній особі; про звернення ДУ “Центр пробації” щодо
проведення інформаційно-розяснювальної роботи в разі звернення
засудженого Ш**.
24 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про підсумки проведення спортивно-масових
заходів з нагоди Дня міста; про стан готовності спортивних закладів до
роботи в опалювальний період; про порядок медичного забезпечення
спортивних змагань; про дотримання належного санітарного стану на
закріплених територіях та інші.
24 вересня заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та старший педагог-організатор Анжела Ручина
провели нараду з педагогами-організаторами КЗ «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького».
Розглянуті питання: про підведення підсумків проведення заходів
з нагоди Дня міста; про планування виховних заходів на наступний тиждень,
в т.ч. до Дня людей похилого віку та Всесвітнього дня музики; про
дотримання порядку на прилеглих до клубів територіях
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 вересня в ДЮК «Зоряний» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено рольову гру «Я і конфлікт».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
24 вересня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринків
«Черемушки» та “Привокзальний”) щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою, молочною,
м`ясною продукцією та живою рибою було частково призупинено.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістами спецінспекції
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складено 14 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
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.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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