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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
01 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань підбору та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення.
Розглянуто питання про затвердження списків (17 осіб) на відправлення
пільгових категорій дітей до закладів оздоровлення за кошти обласного
бюджету.
Діти направляються на відпочинок та оздоровлення до табору «Дружба»
(с. Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області, 9 осіб) та
табору «Перлина Чорномор’я» (смт Сергіївка Білгород - Дністровського
району Одеської області, 8 осіб).
01 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 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.
Розглянуто 50 справ щодо призначення: державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2), житлової субсидії – 32
(призначено – 29), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам - 16
(призначено – 16).
Діалог влади з народом
01 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернувся заявник з питання звільнення від укладання договору
пайової участі.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
01 серпня громадська організація “Міжнародна наукова школа
універсології в Кіровоградській області” проводила на площі Героїв Майдану
щорічну акцію “Флешмоб Жіночності” з метою підкреслення значної ролі
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жіночої краси в гармонії суспільства і природи нашої Землі. Під час акції
учасниці роздавали жінкам міста квіти. Орієнтовна кількість учасників –
40 осіб.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
01 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова біля ринку
«Черемушки» щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами.
Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою
продукцією, городиною, олією, свіжою рибою, квітами, яку здійснювали біля
150 осіб, ліквідувати не вдалося. Вона була частково призупинена.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено
7 протоколів за статтею 152, за торгівлю з рук у невстановлених місцях
працівником поліції складено 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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