ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 10 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про
встановлення опіки – 1; про погодження заяви адміністрації дитячого будинку
«Наш дім» – 2; про надання дозволів – 15; про визначення місця проживання
дітей – 1; про розгляд заяви гр. М. – 1.
Діалог влади з народом
10 травня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулись 7 заявників з питань: затвердження
проектної документації на земельну ділянку, викупу земельної ділянки,
ремонту покрівлі будинку, відновлення зовнішнього освітлення, забезпечення
тиску води на верхніх поверхах будинків у с. Гірничому, заміни сміттєвих
контейнерів біля будинку, прочищення та промивання каналізаційної системи
та асфальтування прибудинкової території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 травня у центральній бібліотеці МЦБС було проведено «круглий
стіл» на тему: «Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек». Відкрила
захід завідуюча відділу інноваційно-методичної роботи Лариса Залевська.
Слайд-презентацію
«Інформаційно-комунікаційні
технології»
продемонструвала головний бібліограф Ліана Дорошенко. Учасники
«круглого столу» підготували цікаві виступи: «Бібліотека як комунікаційна
система», «Бібліотека як елемент інформаційного простору», «Бібліотекар
епохи цифр» та інші. Жваву дискусію викликали повідомлення «Конкурентні
переваги бібліотеки» та «Резерви стійкості бібліотеки». Найбільш емоційно
виступила завідуюча філії № 9 Олена Дворецька. Тема її доповіді «Основи
роботи бібліотеки в соціальних мережах» дуже актуальна в умовах
інформаційної війни. Учасники зустрічі підкреслили зростання ролі бібліотеки
в інформаційно-комунікаційній діяльності.
11 травня у художньо-меморіальному музеї О. О. Осмьоркіна відбулося
засідання журі міського конкурсу образотворчого мистецтва серед учнів та
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студентів «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря на тему: «Світ дитячої
творчості».
Компетентне журі у складі: заслуженого художника України Андрія
Надєждіна, доцента мистецького факультету Центральноукраїнського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Олени Кириченко,
начальника відділку культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
Анни Назарець, голови обласної організації Національної спілки художників
України Андрія Хвороста та члена Національної спілки художників України
Людмили Димиденко розглянуло представлені майже 300 творів учнів та
студентів. Були визначені переможці, які будуть нагороджені дипломами
І, ІІ та ІІІ ступенів, а також відзначені подяками. Урочисте нагородження
відбудеться 30 травня 2018 року о 12.00 в художньо-меморіальному музеї
О. О. Осмьоркіна, де також буде представлена виставка творів-переможців та
учасників конкурсу.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
10 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове
відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”) та
по вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Б. Хмельницького).
В результаті рейду спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Несанкціонована торгівля була припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
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