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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
конкурсної комісії з визначення перевізника на міському автобусному
маршруті загального користування. У засіданні брали участь члени конкурсної
комісії
та
керівники
підприємства-перевізників
ПП «ОЛІКС»,
КТ
«Автолегіон-Варванської
Ю.В.»,
ПП
«Паритет
Сервіс»,
КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», що подали
документи на участь у конкурсі.
За результатами проведеного конкурсу визначено перевізниками:
ПП «ОЛІКС» (маршрут № 15, 27, 44), ПП «Паритет Сервіс» (маршрути
№ 77, 104, 112, 113), КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.» (маршрути
№ 55, 116-а), КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького»
(маршрути № 46, 111-а, 130-а), з подальшим укладанням договорів на
перевезення терміном на 5 років.
09 серпня 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.
Розглянуто 176 звернень громадян, погоджено надати допомогу
151 громадянину, відмовлено в надані допомоги 4 громадянам, направлено на
доопрацювання звернення 11 громадян.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
09 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, працівників поліції та міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по
вулицях Преображенській та Пашутінській (біля ринку “Центральний”).
Несанкціонована торгівля, яку здійснювали 30 торгівців, частково була
призупинена. 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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09 серпня робочою групою з перевірки закладів торгівлі та
громадського харчування щодо дотримання вимог чинного законодавства при
виготовленні та реалізації харчових продуктів у складі спеціалістів:
Кропивницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, управління торгівлі та побутового
обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, проведено
обстеження 3-х об'єктів, які реалізують вуличну їжу, в умовах підвищеної
температури навколишнього середовища, зокрема точок продажу шаурми на
території міста Кропивницького.
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