ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 14 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін 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.
Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності
організації керівниками комунальних підприємств та виконавчих органів,
у яких є підпорядковані заклади, регулярного покосу трави на закріплених та
прилеглих територіях. Це стосується й скверу біля міського відділу
Національної поліції; необхідності поливу вулиць водою, щоб не розлітався
тополиний пух, та у спекотну погоду (за графіком).
Розглянуто питання про виконання Національної стратегії розвитку
громадянського суспільства у місті Кропивницькому.
14 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житловокомунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про належне утримання закріплених та прилеглих
територій (прибирання, покіс трави та бур»янів); про щоденний контроль за
ходом виконання робіт з капітального ремонту об’єктів, що перебувають на
балансі підприємств; про підготовку об’єктів житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про
відновлення дорожнього покриття та благоустрій територій в місцях
виконання земляних робіт; про регулярний полив висаджених дерев та
організацію поливу дорожнього покриття по вулицях міста; про своєчасне
вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та
приватного сектора та інші.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Ровесник» - екскурсія для вихованців в кімнату Бойової Слави
3-го окремого полку спеціального призначення; ДЮК «Скіф» – конкурс
малюнків «Моя родина» з нагоди Міжнародного дня сім»ї.
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14 травня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» відбувся літературний салон,
присвячений письменнику-земляку, режисеру та сценаристу Олександру
Жовні.
На творчий вечір зібрались літературознавці, історики, активісти та
школярі. Літератори ділились з присутніми цікавими моментами життя та
творчості Олександра Жовни, а школярі читали уривки з творів письменника.
З вітальними словами до присутніх звернулися народний депутат України
Костянтин Яриніч, начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Лариса Костенко. Олександр Жовна презентував учасникам
заходу свої книжки з автографом.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
14 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. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана
Хмельницького, сквер “Центральний”).
В результаті рейду спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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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