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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 липня у приміщенні виконавчого комітету Подільської районної у
місті Кропивницькому ради відбулося засідання виконавчого комітету
районної у місті ради. Розглянуто та прийнято наступні рішення: «Про звіт про
роботу управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради з питань нагляду за правильністю призначення
(перерахунку) і виплати пенсій», «Про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб».
18 липня голова опікунської ради, заступник голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артем Постолатій провів чергове
засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у
місті Кропивницькому ради.
Розглянуто питання про зняття недієздатної особи з обліку недієздатних
осіб виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради
та заяви щодо неналежного виконання опікунських обов’язків.
18 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 103 справи щодо призначення: житлової субсидії - 77
(призначено – 64), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам - 24
(призначено – 24), пільги – 2 справи (призначено – 2).
Діалог влади з народом
18 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 5 заявників з питань узаконення земельних ділянок.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
18 липня з 16.00 до 22.00 громадська організація “Центр розвитку
національних культур “Єдина родина” проводила дитяче свято мікрорайону за
адресою: вул. Кропивницького, 6 (майданчик біля магазину “Океанія”).
Мета – популяризація традиційних сімейних цінностей, творчого розвитку
дітей та здорового способу життя. У заході брав участь кандидат у народні
депутати України по одномандатному виборчому округу № 99 Тігран
Хачатрян. Орієнтовна кількість учасників – 200 осіб.
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18 липня з 16.00 до 18.30 кандидат у народні депутати України по
одномандатному виборчому округу № 99 Костянтин Яриніч проводив заходи
політичної агітації за адресою: вул. Велика Перспективна, біля будинку № 50
(зупинка “Готель Київ”). В ході заходів відбулося відкриття муралу на фасаді
Кропивницького обласного художнього музею. Орієнтовна кількість
учасників – 200 осіб.
18 липня з 15.00 до 16.00 за ініціативи кандидата в народні депутати
України від політичної партії “Сила і честь” Олександра Персіянова
проводилася мирна акція за адресою: вул. Віктора Чміленка, 41 (будівля
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області).
Мета – вимога відкритого, неупередженого та справедливого розслідування
загибелі майора міліції у відставці Олександра Собченка під час конфлікту з
патрульними поліцейськими, який стався 16 липня.
18 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 за адресою: вул. Полтавська (магазин
“Авоська”); з 14.00 до 16.00 за адресою: вул. Полтавська (магазин “АТБ”);
з 17.00 до 20.00 на Театральній площі.Під час акції жителям міста роздавали
червоні кульки. Орієнтовна кількість учасників – 15 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 липня у бібліотеці-філії № 19 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено майстер-клас «Ні – насильству
в сім'ї».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
18 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій, Кропивницького міського управління
Держпродспоживслужби, спеціалізованої інспекції міської ради та міської
дружини з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля ринку
«Центральний»). Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована
торгівля призупинена. 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.
Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
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