ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 18 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 червня начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житловокомунальних підприємств міста.
Розглянуто питання: благоустрій в місцях проведення заходів до Дня
скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні; прибирання та покіс
трави на прилеглих та закріплених територіях і кладовищах міста;
прибирання дорожнього полотна, де накопичується щебень, відсів; контроль
за ходом капітальних ремонтів на об’єктах, в т.ч. прибирання будівельного
сміття; своєчасне вивезення та недопущення перенакопичення твердих
побутових відходів з контейнерних майданчиках і приватному секторі;
підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; відновлення
асфальтобетонного покриття в місцях виконання земляних робіт; пропозиції
щодо участі у огляді-конкурсі на кращий благоустрій житлового будинку
тощо.
18 червня під головуванням голови комісії депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
На комісії розглянуто 275 звернень громадян, погоджено надати допомогу
253 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 15 громадянам, направлено
на доопрацювання звернення 7 громадян.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
18 червня 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 та міської дружини міста
Кропивницького проведені рейдові відстеження територій:
вздовж вулиці Преображенської (біля ринку «Центральний»
підприємства «Кооперативний ринок» Кропивницької ОСС) з питання
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами. Торгуючим було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо
захисту прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами. Запропоновано перейти здійснювати торгівлю
на територію ринків міста. Серед мешканців міста розповсюджено 45 флаєрів
«Обережно! Стихійна торгівля!». Фізичним особам, які здійснювали
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торгівлю у невстановленому місті, було вручено 10 листівок з інформацією
про адміністративну відповідальність. Також обстежено 16 відкритих літніх
майданчиків щодо дотримання погоджених проектів.
Суб`єкти господарювання літніх майданчиків запрошені до Міської
ради міста Кропивницького для співбесіди з питань дотримання Правил
благоустрою міста.
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