ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
06 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
06 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів
міської
ради,
представники
засобів
масової
інформації
та громадськості. Розглянуті такі питання: про деякі питання утримання
зелених насаджень у місті Кропивницькому; про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»; про
технічну документацію; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 травня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та
запрошеними особами. Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на
питаннях:
стану рекламоносіїв (проведення перевірки технічного та естетичного
стану рекламоносіїв, наявності залишків передвиборної агітації, проведення
наради з керівниками рекламних підприємств щодо належного утримання
рекламоносіїв);
активізації ремонтних робіт на дорогах міста (особливо в мікрорайоні
Балашівка, по вулиці Вокзальній, вулицях, які ведуть до міських кладовищ)
та висвітлення ходу робіт на сайті міської ради;
роботи транспорту та комунальних служб в поминальні дні (транспорт
має працювати з меншими інтервалами; забезпечити кладовища водою,
постійно вивозити сміття);
заміни з 06 травня трубопроводів каналізаційного колектора по вулиці
Ельворті та у зв”язку з цим перекриття руху через арку для транспорту.
Звернувся до кропивничан, щоб поставилися з розумінням до ситуації,
а відповідальним особам доручив чітко виконувати всі заплановані роботи
відповідно до встановлених термінів;
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продовження ремонтних робіт на Полтавському мосту для
забезпечення високої пропускної спроможності транспортного сполучення
Новомиколаївки з іншими районами міста;
недопущення облаштування автостоянки поруч з “пам”ятником
євреям — жертвам фашизму” та проведення несанкціонованих собачих боїв в
парку Перемоги);
підготовки до проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення
та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій (упорядкування територій,
на яких будуть проводитися основні масові заходи; забезпечення вручення
матеріальної допомоги ветеранам війни відповідно до списків, роботи
громадського транспорту, організаційного супроводу міських заходів,
державної символіки, громадської та майнової безпеки тощо);
проведення другого засідання п”ятнадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання (оперативне завершення всіх питань, що
виносяться на розгляд депутатів, а особливо земельних, зокрема тих, що
стосуються учасників АТО, чорнобильців, які приходили на прийом
громадян з особистих питань).
06 травня 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.
Розглянуто питання: організація виконання робіт з прибирання
закріплених та прилеглих територій; вивезення твердих побутових відходів з
контейнерних майданчиків та приватного сектора; організація виконання
робіт з покосу трави на закріплених та прилеглих територіях; наведення
порядку та благоутрій кладовищ під час поминальних днів; своєчасне
вивезення сміття з кладовищ та підвезення води; ремонт памятника Воїнамінтернаціоналістам у Молодіжному сквері та благоустрій прилеглої
території; про участь у заходах з нагоди Дня памяті та Примирення, Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні тощо.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
06 травня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено фотовиставку «Пекучий біль мого народу» до Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.
Питання соціально – економічного стану
Соціальна політика
07 травня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з
державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з
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дитинства та дітям-інвалідам за травень 2019 року у сумі 18 189,2 тис. грн,
яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального
захисту населення для проведення зазначених виплат, у тому числі:
Подільському району – 6 307,0 тис.грн, Фортечному району –
11 882,2 тис.грн.
Ситуація на споживчому ринку
06 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управлінн торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій та працівника поліції по вул. Євгена
Тельнова біля ринків «Черемушки» та «Привокзальний» з припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Призупинено несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією,
квітами, саджанцями, керамікою, молочною продукцією та цигарками біля
ринку «Черемушки». За торгівлю з рук у невстановлених місцях працівником
поліції складено 4 протоколи за статтею 160 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.

Начальник організаційного відділу
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