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ЕКО АКЦИИ ВО КАРПОШ
Во текот на оваа недела, секторот за инспекторат при Општина Карпош
ќе спроведе две еко акции и тоа: акција за мерење на зголеменото ниво на
бучава по кафулињата и угостителските објекти како и дискотеките кои се
лоцирани на територија на Општина Карпош. Втората еко акција во овој
топол период е од особено значење бидејќи се почесто се случуваат пожари
и се палат непотребни предмети, па затоа општинските служби ќе извршат
контрола на палењето на отпадни и стари гуми како и кабли во близина на
мостот Газела, долж кејот на реката Вардар. Еколошката инспекција ќе биде
со асистенција од полицијата.
- Изминатиот викенд, вонредните контроли на комуналните редари на
Општина Карпош, извршија увид на места каде уличните продавачи имаат
изложено тезги со овошје и зеленчук и се проверуваше дали има смет на овие
места. Исто така се реализираше контрола на прописно поставување на
урбана опрема по локалните угостителски објекти.
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ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ СО НАЈДОБРИ УСЛОВИ И
НАЈВИСОКИ СТАНДАРДИ
Градинките во Карпош со најдобри услови и најдобри стандарди. Она
по што е позната нашата самоуправа е реонизацијата која се спроведува
во последните неколку години. Според ставот на Градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, децата од Карпош треба да се
развиваат и да растат во добро организирани и средени градинки кои се
наоѓаат на територијата на Општина Карпош. Со условот за реонизација, се
обезбедуваат слободни места за децата од Општина Карпош да го започнат
своето образование, пред се, во градинките во Карпош,а потоа да го продолжат
своето школување во училиштата на територијата на Општината.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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СИГУРНИ ПП АПАРАТИТЕ И ХИДРАНТИ ВО ОБЈЕКТИТЕ
ВО КАРПОШ
Согласно предвидената Програма на Одделението за заштита и
спасување при Општина Карпош, се вршеше сервис на ПП апарати и
хидранти. Испитувањето и сервисирањето на апаратите се врши еднаш
годишно во општинските бараки, детските градинки, училиштата и
урбаните заедници, всушност каде што се ипоставени. Сервисирањето на
331 противпожарен апартат и на 99 хидранти го реализира лиценцираната
фирма „Елукс пром“ од Скопје. Целта е да се проверат темелно апаратите и
хидрантите за безбедно користење во ненадејни ситуации, посебно во вакви
временски пригоди.
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НОВИ ПОКРИВИ ЗА ЗГРАДИТЕ ВО КАРПОШ
Со јавен повик за изградба и реконструкција на нови покриви во
колективните станбени објекти, Општина Карпош почнува со големата
акција за изградба и санација на покривите на колективните станбени
објекти на своја територија. Пред првата таква зграда која е за пример
во Општината, градоначалникот, Стевчо Јакимовски ги презентираше
критериумите и условите за конкурирање на огласот и за материјална
поддршка од локалната власт. - Средствата за нов покрив ќе се доделуваат врз
основа на критериуми и со бодирање, кое ќе зависи од староста на зградата,
од бројот на станови кои што ги има самата зграда. Доколку се работи за
реконструкција на покриви, ќе се процени оштетеноста на покривот и колку
се оштетуваат становите на станарите кои живеат на највисоките катови –
рече Јакимовски при што нагласи дека токму Општина Карпош го објави
јавниот повик, за изградба и реконструкција на постоечки покриви на
колективните станбени објекти. -Она што ќе го донира Општина Карпош
до заедниците на станарите е ламарината, шрафовите како и парната брана,
а граѓаните ќе бидат должни, доколку се работи за нов покрив, да обезбедат
работна рака, покривна конструкција како и да имаат проект кој треба да
биде со градежно одобрение од Општина Карпош – истакна првиот човек на
локалната самоуправа. Станарите од зградата на улица „Никола Тесла“ бр.18
се првите кои самоиницијативно собрааа финансиски средства од околу 20.000
евра за изградба на покрив. Претставникот од заедницата на сопственици
на станари го потврди овој податок и најави брз почеток со изградбата.
-Изготвен е проектот и истиот помина преку општинските инстамци, од каде
што добивме одобрение за градење. Тоа е истакнато јавно, во двата влеза,
односно секој може да го види, и на база на предмет - пресметката од самиот
проект е дојдено до сумата која е потребна да се реконстурира покривот. Како
заедница на станари собравме над 20.000 евра. Но, се разбира, ни недостасуваа
средства, па се обративме во писмена форма до локалната самоуправа која
ни излезе во пресрет. Изведувачот веќе го имаме и во секое време очекуваме
да се почне да се работи. Покривот практично не ни постоеше, бидејќи имаме
беспокривна конструкција со проодна тераса. Градоначалникот Јакимовски
упати апел до жителите на станбените објекти на територија на Општина
Карпош, да го прифатат овој позитивен пример кој се заснова на заедничка
меѓусебна соработка на заедниците на станари и локалната власт.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ЗДРУЖЕНО ПРОТИВ ЗАВИСНОСТИТЕ
Општина Карпош, во соработка со Одделението за превенција при СВР
Скопје и ПС ОН Карпош, како и со ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, вчеравечер
на плоштадот „Делфина“ во населба Влае реализираше активности за
превенција од зависности. Активностите во рамките на проектот се со цел
да се информираат граѓаните и младата популација за штетните последици
од конзумирање на алкохол, дрога и цигари и од медицински аспект, за
негативното влијание на консумирањето на овие супстанци врз развојот
на младата личност. Освен тоа, овие зависности се голем ризик фактор во
сообраќајот и во севкупното социјално однесување. Во рамките на проектната
активност, Здравствениот Дом Скопје и преставникот на месната заедници
Влае во Општина Карпош, заедно со повеќемина родители, беа вклучени
преку делење на промотивен материјал на кои беа имаше пораки за
превенција и заштита на младите лица од сите фактори на ризик, со посебни
поуки и предупредувања, кога и како треба да бидат посебно внимателни во
секојдневниот живот, првенствено во употребата на алкохолот, цигарите и
психотропните супстанци.
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КАРПОШ ГО ПОМНИ СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС
Делегација на Општина Карпош предводена од Секретарот на
Општината Бојан Милошевски,шефот на Кабинетот на Градоначалникот
Петар Теов и раководителот на Одделението за односи со јавност Виолета
Цветковска, положија венец цвеќе на Гробиштата на настраданите во
земјотресот во 1963 год. Делегацијата на Карпош беше една од мноштвото
делегации и претставници на власта,дипломатскиот кор и локалните
самоуправи кои пригодно одадоа почит и сеќавање на жртвите од најголемата
катастрофа која пред 52 години го зафати Скопје.Карпош беше населба со
речиси најголем број настрадани граѓани.
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