ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
04 - 07 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 02 по 04 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 316 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
6855 консультацій.
З 02 по 04 січня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 13 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 2 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 11 осіб. Направлено 13 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні
психологічні консультування 7 особам.
З 02 по 04 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 12 громадян з питань: соціальноправового захисту дітей – 5; усиновлення
та опіки - 2; майнових
питань – 5.
Проведено профілактичний рейд, за підсумками якого влаштовано двох
дітей до комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей» Кіровоградської обласної ради.
Діалог влади з народом
04 січня на «гарячій лінії» міського голови чергувала т.в.о. начальника
Головного управління житлово- комунального господарства Тетяна Савченко,
яка відповіла на 12 дзвінків з питань: відновлення роботи ліфтів у
багатоповерхівках, розповітрювання системи теплопостачання у житлових
будинках, посипання протиожеледною сумішшю тротуарва та зупинок
громадського транспорту, прочищення каналізаційних мереж.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 11 – святкову програму «Мереживо зимових свят». Програма була
насичена веселими конкурсами, іграми, вікторинами, жартівливими витівками
і забавами. Крутезні «трюки і фінти» продемонстрували учасники
танцювального батлу «А я танцюю так!». Гарні емоції вирували і на пісенному
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конкурсі «Чарівні звуки зими». У перерві між розвагами діти із задоволенням
переглянули новорічну виставу «Різдвяна пригода» у виконанні лялькового
театру «Буратіно». Завершилося свято запальною дискотекою;
№ 12 – сторітелінг «Різдвяні приготування для панянок». Бібліотекарі
розповіли дівчаткам як треба готуватися до Різдва Христового, які різдвяні
традиції існують в Україні, на які страви багате традиційне українське
застілля.
04-05 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮКи «Гермес», «Чайка», «Зоряний» та «Скіф» - конкурс колядок і
щедрівок; ДЮК «Гірник» - вернісаж колядок та щедрівок для вихованців
ДЮКів «Вогник» та «Гірник»; ДЮК «Ровесник» - перегляд новорічних та
різдвяних художніх фільмів; ДЮКи «Гірник» та «Вогник» - рухливі ігри на
повітрі; ДЮК «Мрія» - спортивні змагання з таеквон-до «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Зоряний» - майстер-клас «Різдвяний сувенір».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
04 січня на площі перед будинком міської ради відбувся передсвятковий
«Різдвяний ярмарок» з продажу продовольчих товарів та сувенірної продукції
місцевих та вітчизняних виробників, у якому брали участь 48 суб'єктів
господарювання.
Житлово-комунальна сфера
З 02 по 04 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
11 попереджень.
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