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22 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 серпня міський голова Андрій Райкович взяв участь в заході
з вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, що загинули під
час виконання службових обов’язків.
Діалог влади з народом
22 серпня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 9 заявників з питань: надання
матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов, надання дозволу на
відключення централізованого опалення з метою встановлення автономного
опалення, виконання ремонту у під»їзді житлового будинку та здійснення
підприємницької діяльності.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
22 серпня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 5 – конкурс малюнків на асфальті «Немає кращої країни, ніж моя
рідна Україна», присвячений Дню Державного Прапора України та Дню
незалежності України.
Також читачів знайомили з історико-патріотичною виставкою
«Україна є, Україна буде!»;
№ 16 – калейдоскоп неймовірних цікавинок «Україна надзвичайна».
Юні читачі брали участь в ерудит-конкурсі «Я і Україна», переглянули
відео «Красивий кліп про Україну», «Неймовірне відео про красу української
землі» та книжкову виставку «Хай квітне моя Україна»;
№ 19 – диво-мандри «Є багато країн на землі, а найкраща завжди
Батьківщина!»
Унікальні місця, які вражають масштабами і красою, переглянули читачі
під час мандрів − заповідники Асканія-Нова, Дунайський та Поліський, які
оповиті легендами і таємницями.
Також читачам було презентовано фотогалерею знаменитих
особистостей «Гордість України!».
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
22 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Преображенській (біля ринку
«Центральний») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами. Під час рейду несанкціонована торгівля була
призупинена.
Спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за статтею 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення Правил
благоустрою міста.
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. Були
роздані флаєри “Обережно! Стихійна торгівля” з попережденням про
адміністративну відповідальність за торівлю “з рук” у невстановлених місцях.
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