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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
01 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун та т.в.о начальника Головного управління
житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду
з керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про проведення місячника з озеленення,
прибирання та благоустрою території міста; про вивезення сміття
з контейнерних майданчиків; про відновлення асфальтового покриття
в місцях проведення земляних робіт; про благоустрій територій кладовищ та
інші.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
01 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮКи «Чайка» «Гермес» – екологічна акція з благоустрою прилеглої
території; ДЮК «Скіф» – вивчення правил дорожнього руху «Коли вирушив
ти в путь, завжди обережним будь».
01 квітня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
відбулася презентація веселої сторінки «Міжнародно-кропивницький
шарварок» з нагоди Міжнародного дня сміху, підготовленої спільними
зусиллями працівників музею, «Первой городской газеты», членів обласної
Спілки письменників України, ТО «Парус», болгарської общини «Нашите
хора» і болгарського гостя – поета, перекладача, барда Володимира
Стафідова.
Під час заходу була представлена виставка дружніх шаржів на
письменників-земляків та театральних діячів. Виступили читці, співакигумористи, естрадники, корифеї і новачки в сфері гумору: Борис Ревчун,
Броніслав Куманський, Наталія Бідненко, Антоніна Корінь, Олександр
Антоненко, Роман Любарський, Михайло Теніченко, Микола Голованов,
Петро Чорноморченко, Анатолій Чечель. Габровські анекдоти розповідали
Ірина Ніколаєвська та Георгій Дойжа. Жартівливі пісні заспівали Галина
Димура, барди - Володимир Стафідов, Віктор Холявко.
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Головний редактор «Первой городской газеты» Людмила Макей
вручила подяки і дружні шаржі власного виконання активістам
«Міжнародно-кропивницького шарварку».
Родзинкою свята стала дегустація болгарської веселої страви - манджі
за рецептом Володимира Стафідова.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
01 квітня 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, міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, працівників міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі
по вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю
було ліквідовано.
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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