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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 26 по 31 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було  прийнято  1560  звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,
надано 2732 консультації.

З  26  по  30  грудня  до  відділу  соціальної  підтримки  населення
звернулася 91 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії –                    39 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 52 особи.

Направлено  253  письмових  відповіді  депутатам,  громадянам,
організаціям та установам.

З 26 по 30 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби  у  справах  дітей  виконавчого  комітету  міської  ради  було
25 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 7; усиновлення  та
опіки   -  10;  майнових  питань  –  5;  визначення  порядку  зустрічей  з
дитиною – 2.

Відбулося 3 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників
Кропивницького  відділу   поліції   ГУ  НП  в  Кіровоградській  області.   За
підсумками рейдів складено 4 акти обстеження умов проживання в сім'ях, які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  5  актів  обстеження  умов
проживання в сім'ях опікунів (усиновлювачів), одну дитину влаштовано до
Кіровоградської  обласної  дитячої  лікарні  та  3-х  дітей  до  КЗ  «Центр
соціально- психологічної реабілітації дітей».

 Спеціалісти служби брали участь у 3-х судових засіданнях.

Події суспільно-політичного життя
          Діяльність політичних партій

01 січня о 17.00 Кіровоградська міська організація ВО “Свобода”
організувала “смолоскипну” ходу від пам’ятного знака “Ангел-хранитель” по
вулицях  Великій  Перспективній,  Преображенській  до  площі  Богдана
Хмельницького  та  мітинг  на  зазначеній  площі  у  зв’язку  з  відзначенням
108-ї  річниці  від  дня народження Степана Бандери.  Кількість  учасників  —
до 80 осіб.

Крім членів ВО “Свобода”, у заходах брали участь представники
місцевих осередків політичної партії “Конгрес Українських Націоналістів” та
молодіжної громадської організації “Сокіл”.
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Учасники  акції  тримали  державні  прапори  України,  прапори
партійних та громадських організацій, портрет С. Бандери та лозунг “Степан
Бандера — Герой України!”.

На мітингу виступили голова Кіровоградської обласної організації
ВО “Свобода” І. Степура та інші активісти партії.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

З 24 по 30 грудня в  шаховому клубі  «Біла  тура» проходив шаховий
турнір  серед  юнаків  та  ветеранів.  У  змаганнях,  які  проходили  за
швейцарською системою у вісім турів, брали участь 24 шахісти.

Серед  юнаків  переміг  Іван  Ковальчук,  на  другому  місці  завершив
змагання Костянтин Криворог, бронзову медаль виборов Роман Кузенний. 

У  змаганні  ветеранів  перше  місце  завоював  Василь  Бузько,  срібну
медаль виборов Василь Гуцало, третім став Анатолій Голодаєв. 

В абсолютному заліку золоту медаль завоював Богдан Басько, срібним
призером став Дмитро Литвинюк, третє місце посів Станіслав Грищенко.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної
культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від
президента обласної федерації шахів Ігоря Волкова.

30  грудня в  мікрорайоні  вулиці  Волкова  вихованці  дитячо-юнацьких
клубів  «Чайка»  та  «Гермес»  відділу  сім’ї  та  молоді  розмістили  вітальні
новорічні листівки.

31 грудня у дитячо-юнацькому клубі «Моноліт» відділу сім’ї та молоді
проведено змагання з дартсу.

Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 26 по 30 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської
міської  ради  провели  рейди  по  перевірці  санітарного  стану  по  31  вулиці
міста.  За  результатами  рейдів  складено  14  протоколів  про  порушення
ст.  152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення та виписано
28 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради        А. Бондаренко


