ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
11 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 липня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання
робочої групи з питання проведення у місті Кропивницькому Днів сталої
енергії.
Розглянуті пропозиції виконавчих органів міської ради щодо підготовки
плану заходів проведення у місті Кропивницькому Днів сталої енергії
у 2019 році в рамках святкування Дня міста.
У 2020 році планується провести Дні сталої енергії в місті
Кропивницькому подібно до Європейського тижня сталої енергетики в рамках
Угоди мерів, які повинні бути більш масштабними та креативними.
11 липня під головуванням заступника голови комісії начальника
управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання
комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького.
Розглянуто 99 звернень мешканців міста, з них: 94 - звернення громадян,
5 - звернення депутатів міської ради. Погоджено надати допомогу
89 громадянам, відмовлено в надані допомоги 7 громадянам, направлено на
доопрацювання 3 звернення громадян.
11 липня міський голова Андрій Райкович проінспектував хід
будівництва об’єкта “Арка” по вулиці Ельворті.
Будівельники продовжують бетонувати портали та підпірну стінку,
також поступово продовжують зводити металеву огорожу, що поряд
з “Аркою”. Паралельно готується дорожнє полотно під чорновий варіант
покриття.
Після інспектування міський голова звернувся до власників
підприємств, що межують з будівельним об’єктом, щоб вони прискорили
процес наведення ладу на прилеглих територіях.
11 липня міський голова Андрій Райкович брав участь в урочистостях
з нагоди повернення із зони ОСС військовослужбовців 42-го окремого
мотопіхотного батальйону територіальної оборони, які відбулися в
приміщенні обласної філармонії.
Слова вдячності захисникам України висловили: т.в.о. голови ОДА
Світлана Лобанова, голова Кіровоградської обласної ради Олександр
Чорноіваненко та міський голова міста Кропивницького Андрій Райкович.
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Міський голова Андрій Райкович зробив подарунок військовій частині
- вручив технічні паспорти на телевізори.
11 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.
Розглянуто 114 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 103 (призначено – 79), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 9 (призначено – 9).
Діалог влади з народом
11 липня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань.
На прийом звернулися 4 заявники з питань: проведення ремонту
в будинку, заміни труб у підвальному приміщенні будинку, ремонту
інклюзивного класу в НВО № 35 та роботи медичних закладів міста.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
11 липня в місті Кропивницькому відбулося відкриття Національного
мистецького фестивалю “Кропивницький – 2019”, організованого
Національною спілкою композиторів України за підтримки народного
депутата України Олександра Горбунова.
Захід розпочався о 19.00 з театралізованої карнавальної ходи від
Кіровоградської обласної філармонії по вулиці Дворцовій до площі Героїв
Майдану.
О 20.00 на центральній площі міста розпочався концерт пісень
Володимира Івасюка “Івасюк триб'ют”. У супроводі Державного академічного
естрадно-симфонічного оркестру “Kyiv Fantastic Orhestra” українські зірки
виконували пісні великого композитора.
Орієнтовна кількість учасників – 4000 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 липня в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 1 – інформаційний вісник «Шоколаду кожен рад, весь світ любить
шоколад».
Дорослі читачі поділились інформацією про книги, які любили читати у
дитинстві, про «літературні» цукерки, яких зараз вже не випускають, а діти
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розповіли про свої смаки. Читачі переглянули тематичну презентацію «Історія
фантика», з якої дізнались, що великий винахідник Томас Едісон (той, хто
створив друкарську машинку, фонограф, електролічильник та кінокамеру)
у 1872 р. винайшов парафінований папір, який став першою обгорткою для
цукерок. Після презентації учасники заходу за допомогою «літературних»
цукерок згадували авторів творів, брали участь у жартівливих вікторинах та
конкурсах. На представленій виставці «Літературні герої: цукеркове
знайомство» безперечно привертали увагу відомі книги з однойменними
цукерками та фантиками;
№ 16 – онлайн-круїз «Дивовижний Китай».
Читачів бібліотеки чекала зустріч з історичними та культурними
пам'ятками країни, якій вже більше 5000 років. Їх вразив чудовий та
дивовижний тваринний і рослинний світ Китаю, вони зустріли за китайським
календарем Новий рік та побували на традиційному святі ліхтариків.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
11 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля частково була
призупинена.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої
інспекції Міської ради міста Кропивницького складено 5 протоколів за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі Кодексу), за торгівлю «з рук» у невстановленому місці працівником поліції
складено 1 протокол за статтею 160 Кодексу.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків. Всім
торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків міста.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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