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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 березня міський голова Андрій Райкович 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.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: незадовільної
роботи управління капітального будівництва та Головного управління
житлово-комунального господарства щодо підготовки проектно-кошторисної
документації на масштабні об»єкти, такі, наприклад, як реконструкція
дороги по вул. Полтавській, фінансування яких передбачається з державного
бюджету; продовження робіт із забезпечення комунального порядку в місті;
незадовільного стану рекламоносіїв по вулицях міста та вжиття відповідних
заходів; своєчасної підготовки проектно-кошторисної документації
виконавчими органами для забезпечення виконання галузевих програм;
передачі земельної ділянки на території ДНЗ № 1 та проведення службового
розслідування; скарг щодо розміщення пересувного цирку по вул. Соборній;
підготовки до проведення чергових виборів Президента України 31 березня
2019 року та інших.
Розглянуто питання про виконання Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста у 2018 році.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25 березня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького відбувся день пам'яті Миколи Левандовського
«Проростати любов'ю у дружніх серцях».
Перший день народження без заслуженого працівника культури
України, журналіста і літератора, автора двох книг, одна з яких висувалася на
премію імені Євгена Маланюка, гумориста, мисливця й рибалки Миколи
Левандовського перетворився на день пам’яті «Я лишусь для вас піснею…».
Чимало друзів прийшли й принесли в дар музею цікаві майбутні
експонати про його життя і творчість: фото, листівки, вітання. Під час заходу
звучали вірші, пісні, спогади.
25 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені

2
заходи: ДЮК «Чайка» – бесіда «Правила поведінки дитини в небезпечній
ситуації»; ДЮК «Надія» – змагання з таеквон-до «Сила та здоров’я».
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
25 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
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несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку
“Центральний”) щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю
було ліквідовано.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 5 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
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