ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
04 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання координаційної ради з питань громадського бюджету
(бюджету участі) міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про подані проекти в рамках конкурсу
«Громадський бюджет» на 2020 рік в категорії «великі» та визначення
переліку тих, які допущені до голосування; про подані проекти в рамках
конкурсу «Громадський бюджет на 2020 рік в категорії «соціальні» та
визначення переліку тих, які допущені до голосування; про подані проекти
в рамках конкурсу «Громадський бюджет» на 2020 рік в категорії «малі» та
визначення переліку тих, які допущені до голосування.
На засідання координаційної ради були запрошені автори проектів,
представники громадськості та засобів масової інформації, які брали активну
участь в розгляді та обговоренні питань.
За підсумками засідання було сформовано перелік проектів, які
допущені до участі у голосуванні в категоріях «малі, великі та соціальні».
04 липня міський голова Андрій Райкович брав участь в урочистостях
з нагоди Дня Національної поліції України, які відбулися в приміщенні
Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області.
Райкович А.П. відзначив позитивні моменти співпраці поліції з міською
владою та оголосив Подяки міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького: за сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий
особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку
та з нагоди Дня Конституції України капітану поліції Пономаренку Денису
Олександровичу та капітану поліції Назарову Олексію Васильовичу; за
вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення
правопорядку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції
України майору поліції Якименку Руслану Володимировичу та лейтенанту
поліції Балашовій Ірині Олександрівні.
04 липня відбулося засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії
населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
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Розглянуто 77 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 61 (призначено – 54), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 14 (призначено – 14).
Діалог влади з народом
04 липня міський голова Андрій Райкович провів зустріч з працівниками
КП «ЖЕО № 3» та мешканцями будинків, які перебувають на балансі
організації.
Колектив КП «ЖЕО № 3» налічує 170 працівників, які обслуговують
278 житлових будинків і понад 30 тисяч осіб.
Андрій Райкович зазначив, що роботу колективу КП «ЖЕО № 3» оцінює
на «добре», проте є зауваження. Їх висловлюють кропивничани під час
особистих прийомів міського голови або телефонуючи на «гарячу лінію».
Серед проблем, які містяни найчастіше просять вирішити: прибирання
прибудинкових територій, невидача довідок про зареєстрованих, не в повному
обсязі виконання послуг з утримання будинків і споруд.
Одним з головних питань на цей час є підготовка житлового комплексу
до осінньо-зимового періоду.
Присутні просили вирішити проблеми щодо надання службового житла
та налагодження руху деяких маршрутних таксі. Всі питання взяті на
контроль.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
04 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по
вул. Космонавта Попова (біля поліклінічного відділення № 5 КЗ «Поліклінічне
об`єднання м. Кіровограда»).
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої
інспекції Міської ради міста Кропивницького складено 3 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля
була припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування у невизначених місцях, вручено флаєра «Обережно!
Стихійна торгівля!» з інформацією про адміністративну відповідальність та
запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста.
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04 липня з 22.00 до 01.00 години відповідно до рішення виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2018 року № 638
“Про уповноваження посадових осіб” начальник управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку та торгівлі Горбовський С.В. та головний спеціаліст цього ж
управління Козлова А.М. здійснили перевірку об”єктів торгівлі з продажу
алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами у заборонений рішенням
Міської ради міста Кропивницького час доби.
В результаті проведення перевірки 4-х об"єктів торгівлі складено
протокол за статтею 156 ч. 2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (продаж алкогольних напоїв у заборонений час доби).

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

