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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 26 по 30 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 644 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1155 консультацій. 
 

З 26 по 29 грудня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

200 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –        

92 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 118 осіб. Направлено 85 письмових відповідей депутатам,    

громадянам, організаціям та установам.  

 

З 25 по 29 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради був                                             

121 громадянин з питань: соціально-правового захисту дітей – 45; 

усиновлення  та опіки  - 64; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4.  

Відбулося 2 профілактичних рейди, за підсумками рейдів складено                          

7 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах,   та   8 – у сім'ях опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 6 судових засіданнях та у знайомстві  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 

усиновлювачами, батьками-вихователями. 

Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, 

які проживають в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, 

вручено новорічні подарунки у кількості 467 штук. 

                                             

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                    

109-ї річниці від дня народження С. Бандери. Кількість учасників — до 50 осіб. 

Крім членів ВО “Свобода”, у заходах брали участь представники 

місцевих осередків політичної партії “Правий сектор”, громадської організації 

“Бойове братство”, 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!”. 

Під час мітингу учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять 

всіх полеглих борців за незалежність України. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 26 по 29 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

31 вулиці міста. За результатами рейдів складено 18 протоколів про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                   

45 попереджень. 

 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 29 грудня на площі перед міською радою відбувся святковий  

передноворічний ярмарок з продажу  продовольчих та непродовольчих товарів 

місцевого та вітчизняного виробництва, новорічної атрибутики, у якому брали 

участь 43 суб'єкти господарювання міста. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                    О.Разуменко 
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