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м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях    
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

01 вересня міський голова Андрій Райкович проінспектував початок
навчального  року   в  закладах  освіти  міста та  перевірив  дотримання
протиепідемічних заходів в умовах адаптивного карантину в  КЗ “Гімназія
імені Олени Журливої Міської ради міста Кропивницького”, КЗ “Навчально-
виховне  об’єднання  -  “Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  31  з
гімназійними  класами,  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  “Сузір’я”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та в КЗ "Навчально-
виховне  об"єднання  І-ІІІ  ступенів  “Науковий  ліцей  Міської  ради  міста
Кропивницького Кіровоградської області”.

01  вересня   під  головуванням  керуючого  справами  виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань.
       Розглянуто один проєкт рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста  Кропивницького  про  взяття  громадян  на  квартирний  облік,  а  також
4  звернення  громадян  з  житлових  питань  та  одне  звернення  громадської
організації  “Об'єднання  переселенців  квітень  —  2014”  щодо  формування
фонду  житла  для  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб
та ведення обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового проживання.

01  вересня відбувся  брифінг  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів міської ради Олександра Вергуна. Мова йшла
про  перевезення  школярів  та  інших  категорій  населення  з  врахуванням
карантинних обмежень для громадського транспорту.

За інформацією Олександра Вергуна у цьому році для комунального
підприємства  “Електротранс”  було  придбано  п’ять  автобусів  середньої
пасажиромісткості.  Враховуючи,  що  по  вулиці  Полтавській   проводиться
капітальний ремонт дорожнього покриття і тролейбуси тимчасово курсують
тільки до зупинки “Швейна фабрика”, нові автобуси направили на роботу за
маршрутом № 100, який забезпечує перевезення жителів Новомиколаївки до
центральної  частини  міста.  Після  облаштування  нового  асфальтового
покриття тролейбуси  знову  поїдуть  за  маршрутами  №  1,  4  та  10,  а  нові
автобуси будуть залучені на маршрути до мікрорайону Лелеківка, можливо і
до Великої Балки. 

З  метою  недопущення  перенакопичення  пасажирів  у  громадському
транспорті  для  школярів  селища  Нового  організовано  відправлення  двох
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додаткових автобусів, а на маршрут 111А, який курсує зі Старої Балашівки,
додали ще одну одиницю транспорту.
 

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

01  вересня в  рамках  реалізації  проєкту  “Муніципальний патруль”  у
складі  спеціаліста  управління  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення  департаменту  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій  та  працівника  поліції  проведено  рейд  -  відстеження  по  вулиці
Полтавській (біля ринку “Полтавський”) щодо припинення несанкціонованої
торгівлі.

Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля по
вул.  Полтавській  не  здійснювалась.  З  торгівцями,  які  реалізовували
сільськогосподарську продукцію на території ПП “Кіровоград-Буд-Дизайн”,
проведено роз'яснювальну роботу щодо заборони несанкціонованої торгівлі
на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та автомобільних доріг.

Освіта

01  вересня у  закладах  освіти,  в  умовах  адаптивного  карантину,
пролунали перші дзвоники, які сповістили про початок навчальних занять у
школі для 26040 учнів, педагогів. В усіх закладах загальної середньої освіти з
нагоди Дня знань відбувся загальноміський урок на тему: “Крокуємо разом,
досліджуємо, визначаємо, об’єднуємося”.

Охорона здоров'я

01  вересня відбулася  оперативна  нарада  начальника  управління
охорони здоров'я з керівниками комунальних некомерційних підприємств на
тему:  “Стан  готовності  закладів  охорони  здоров'я  комунальної  власності
міста до опалювального сезону 2020/2021 років”.

За результатами наради дані відповідні доручення.
Надзвичайна ситуація

01 веpесня о 22.18 дo служби пopятунку "101" надійшлo пoвідoмлення
від  патpульнoї  пoліції  пpo  те,  що  по  пров.  Маркшейдерському  виявлено
каpтoнну кopoбку з 20-ма кілограмами pтуті, poзлитої в гумoві кoлби.
Pятувальники  вилучили  pтуть  для  тимчасoвoгo  збеpігання  та  пoдальшoї
пеpедачі OO НПФ "Єкoцентp" для її утилізації. Oбставини пoдії з’ясoвують
фахівці.

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   Альвіна БОНДАРЕНКО

Олена Петренко  35 83 89
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