ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
12 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 вересня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького.
Розглянуті 117 звернень мешканців міста. Погоджено надати допомогу
88 громадянам, відмовлено в надані допомоги 27 громадянам, направлено на
доопрацювання 2 звернення громадян.
12 вересня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів
міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та керівників
комунальних підприємств міста.
Навчання провела Ганна Масловська – начальник відділу з питань
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативноправових актів управління Держпраці у Кіровоградській області
12 вересня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулося засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про погодження проекту рішення
районної у місті ради «Про внесення змін до рішення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року
№ 139 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік»»; про виплату
матеріального заохочення головам органів самоорганізації населення;
про затвердження Порядку використання коштів районного у місті бюджету
для надання інших передбачених законодавством пільг за рахунок іншої
субвенції з міського бюджету; про внесення змін до складу районної комісії
щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб; про надання допомоги
на поховання деяких категорій осіб; про погодження кандидатури опікуна;
про надання дозволу на виконання дій в інтересах недієздатної; про розгляд
звернення громадянки.
12 вересня під головуванням голови Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олександра Кришка 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
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виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 42 справи, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 17 (призначено – 13), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 22 (призначено – 22), пільги – 1 (призначено – 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 вересня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Гермес» – ігрова програма «Давайте познайомимось»;
ДЮК «Моноліт» – змагання з армреслінгу «Сила та здоров’я»; ДЮК «Скіф» –
майстер-клас з природного матеріалу «Щедра осінь».
12 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – краєзнавчий день інформації «Цей рік в історії краю» та конкурсгра «Книгу читай – розуму набирай» за участю учнів Центральноукраїнського
професійного будівельного ліцею.
Була оформлена краєзнавча виставка-подорож «Наше місто – наша
гордість». Протягом дня у відділі абонементу проводився конкурс-гра «Книгу
читай – розуму набирай», під час якої живий інтерес користувачів бібліотеки
викликали слайд-бесіди «Історія в кожному імені» та «Подорож у часі:
архітектура старого Єлисаветграда». Було проведено бібліографічний урок,
презентувалися інформаційні досьє, тематичні теки та рекомендаційнобібліографічний список літератури «Кіровоградський край». Родзинкою
заходу стала презентація видання про історію преси Кіровоградщини «Преса
Кіровоградщини (1874-1921 рр.)» та історичний інформ-дайджест
«У вимірі 8-ми десятиліть»;
№ 11 – конкурс «БібліоКемп».
Бібліотекарі та члени бібліотечної ради визначали лідерів читання не
тільки за кількістю прочитаних книг, а й за активну участь в житті книгозбірні.
На заході відбулася презентація таланту, заслуг і захоплень переможців
конкурсу. Гордістю нашої бібліотеки стали: Наталія та Ольга Гнатенко, Анна
Єрофеєва, Марія Вечірко, Крістіна Бобровнича, Аліна Нікітіна та Аліна
Синицька.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
12 вересня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринків

3
«Черемушки» та “Привокзальний”) щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою,
молочною продукцією та городиною було частково призупинено. Була
припинена торгівля тютюновими виробами та баштанними. За порушення
Правил благоустрою міста спеціалістами спецінспекції складено 9 протоколів
за статтею 152 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.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

