ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
02 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
02 липня під голововуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань
Розглянуто 6 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття
Тірошка Д.Ю. з квартирного обліку; про визнання таким, що втратило
чинність рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 12 березня 2019 року № 146 «Про надання жилого приміщення
у гуртожитку», про внесення змін до квартирної справи Шпака М.П.;
про надання квартир.
02 липня 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
Кропивницького.
Розглянуто 70 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати
допомогу 43 громадянам, відмовлено в надані допомоги 9 громадянам,
направлено на доопрацювання 18 звернень громадян.
02 липня відбулась прес-конференція заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна, начальника
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Сергія Коваленка, начальника сектора екології та природоохоронної
діяльності управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Галини Негоди, начальника спеціалізованої інспекції
Андрія Максюти. Мова йшла про капітальний та поточний ремонт доріг у місті
Кропивницькому, розчищення річки Інгул (видалення порослі, аварійних
дерев та скошення очерету), стихійну торгівлю та невчасне вивезення сміття.
Діалог влади з народом
02 липня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом
звернулися 2 заявники з житлових питань, а саме: черговості перебування на
квартирному обліку та надання житла.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
02 червня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено дублер-шоу «Я – бібліотекар».
Протягом дня відвідувачів обслуговували юні читачі-бібліотекарі. Без
боязкості спілкувалися з відвідувачами, пропонували книги, але найзавзятіше
рекомендували свої улюблені. Опанували систему розстановки книг на
полицях, а найкращий знавець інформаційних технологій в бібліотеці провів
тренінгове заняття «З комп’ютером на рівних». Креативний підхід виявили
діти при оформлені книжкової виставки «Read This Summer» (Читайте цього
літа). За власним сценарієм юні актори провели заняття в театрі книги
«Буратіно».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
02 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний»).
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була частково
призупинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проводилася роз’яснювальна робота стосовно недопущення «стихійної»
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, з землі, вручався флаєр
«Обережно! Стихійна торгівля!» з інформацією про адміністративну
відповідальність, а також пропонувалось перейти здійснювати торгівлю на
територію ринків міста.

Керуючий справами виконавчого
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