ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
16 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 липня відбулася планова прес-конференція секретаря міської ради
Андрія Табалова та начальника юридичного управління Марини Смаглюк. На
прес-конференції йшла мова про відпрацювання процедури приєднання
селища Нового до міста Кропивницького.
16 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуто 3 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 29 травня 2019 року № 320 “Про надання жилого
приміщення у гуртожитку”; про надання ордера на жиле приміщення.
Також розглянуто клопотання КП “ЖЕО № 2 МРМК” щодо
переоформлення особового рахунку на однокімнатну квартиру та 3 звернення
громадян з житлових питань.
16 липня під головуванням заступника голови адміністративної комісії
– заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Андрія Паливоди відбулося засідання адміністративної комісії при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Комісією було розглянуто 70 протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст.152, 155, 156, 180 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у
вигляді штрафу по 38 протоколах на загальну суму 38 284 грн. Закрито
провадження по 25 протоколах. Перенаправлено 3 протоколи за місцем
реєстрації особи, на яку складено протокол про адміністративне
правопорушення. Розгляд 3-х протоколів перенесено на наступне засідання
адміністративної комісії.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
16 липня о 17.00 на Театральній площі (вул. Дворцова, 4) проводився
захід політичної агітації у формі зустрічі з виборцями, організований
політичною партією “Європейська солідарність”. У заході брали участь
кандидати в народні депутати України Гліб Бабіч, Олександр Погребиський,
Андрій Серебрянський (Луганський). Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб.
16 липня о 18.00 на площі Героїв Майдану представники коаліції “Рада
експертів” провели акцію “Мова - об'єднує” у зв'язку з набуттям чинності
Закону про державну мову. Орієнтовна кількість учасників – 20 осіб.
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16 липня ініціативна група підтримки політичної партії “Партія
Анатолія Шарія” проводила заходи з метою привернення уваги громадян до
діяльності партії: з 11.00 до 13.00 біля центральних воріт обласної лікарні;
з 16.00 до 17.00 за адресою: вул. Космонавта Попова, 96; з 17.30 до 20.00 на
центральному мості через річку Інгул. Під час акції жителям міста роздавали
червоні кульки. Орієнтовна кількість учасників – 20 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 липня відбулося відправлення дітей пільгових категорій за
кошти обласного бюджету в табір «Дружба» (с. Войнівка Олександрійського
району Кіровоградської обл.).
Питання соціально – економічного стану
Капітальне будівництво
16 липня відбулася розширена виїзна нарада з контролю виконання
будівельних робіт на об´єкті «Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті,
вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (І черга об'єкта
будівництва)» за участю міського голови Андрія Райковича, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра
Мосіна, начальника управління капітального будівництва Сергія Білоконя,
голови наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Павла Штутмана,
голови правління
– генерального директора
ПАТ
«Ельворті»
Сергія Калапи, директора ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» Андрія Жили,
представників громадськості та засобів масової інформації.
Основні питання, які розглядалися на нараді: проведення будівельних
робіт з благоустрою та упорядження територій прилеглих до шляхопроводу;
хід виконання поточних робіт; хід виконання поточних робіт по реконструкції
каналізаційного колектору.
Ситуація на споживчому ринку
16 липня, в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль», у складі
спеціалістів управління торгівлі та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,
спеціалізованої
інспекції
Міської
ради
міста
Кропивницького,
ГУ Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, міської дружини
проведено рейд - відстеження з припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вулиці Вокзальній (біля
будинку №37/16).
Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля
плодоовочевою продукцією, городиною, непродовольчими товарами частково
призупинена.
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За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 6 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
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 та
запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків.
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