ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
30 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Діяльність виконавчих органів міської ради
30 липня відбулася планова прес-конференція заступника начальника
управління молоді та спорту міської ради
Катерини Черкасської та
засновника спортивного клубу "Борець", тренера з джиу-джитсу Євгенієм
Скирдою. На прес-конференції йшла мова про команду кропивницького
спортивного клубу "Борець", яка стала учасником дитячого Чемпіонату
Південної Америки з бразильського джиу-джитсу у Ріо-де-Жанейро, де
завоювала три золотих, срібну та бронзову медалі чемпіонату.
Події суспільно-політичного життя
Нові технології
30 липня в IT-просторі KOWO відбувся БарКемп «Кроп-спадщина»,
організований командою проекту «Діджиталізація пам'яток культурної
спадщини» в рамках історико-культурної смарт-дестинації «Кроп-спадщина»
за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Олександра Мосіна. Організатори заходу ознайомили його учасників із
поняттям Smart City (для чого потрібен, які задачі вирішує) та запропонували
інтерактивні сесії. На сесіях розглядалися завдання, проблематика, ризики і
рішення щодо питань культурної спадщини в стилі Smart City.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
30 липня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено слайд лекцію «Не зламай
свою долю». Організатори доводили твердження, що у деяких людей
шкідливі звички переходять у слабкості, найбільш поширеними серед яких є
- куріння, алкоголізм, наркоманія, а також ігроманія.
Після перегляду відео презентації на вказану тематику, учасники
заходу дійшли висновку, що завдяки гарному здоров'ю можна прожити довге
та щасливе життя. Кожній людині доводиться вибирати: бути здоровим і
щасливим чи хворим і нещасним? Але здоров’я потрібно заслужити
постійною роботою над собою, над своїм розумом, над своїм тілом, над
своїми звичками. Шкідливі звички не можуть дарувати гарне майбутнє, тому
треба бути розумними та обачними.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
30 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
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розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції міської ради,
головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області,
міської дружини та працівника поліції по вул. Євгена Тельнова біля ринку
«Черемушки» з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю
частково призупинено. За порушення правил благоустрою міста спеціалістом
спецінспекції складено 4 протоколи за статтею 152, за торгівлю з рук у
невстановлених місцях працівником поліції складено 1 протокол за статтею
160 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
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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