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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 26 лютого по 03 березня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1111 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1261 консультацію.
З 26 лютого по 03 березня до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 337 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 172 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 165 осіб. Направлено 236 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 26 лютого по 03 березня на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 46 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 18; усиновлення та опіки - 10; майнових питань – 12; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 2 акти
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах, та вилучено з сім»ї одну дитину й тимчасово влаштовано до
Кіровоградської міської дитячої лікарні.
Спеціалісти служби брали участь у 13 судових засіданнях. На виконання
рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
влаштували 5-х дітей (2-х - до прийомної сім’ї; 3-х - до дитячого будинку
сімейного типу) та вилучили 2-х дітей з прийомної сім’ї і влаштували до
КЗ «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей Кіровоградської
обласної ради».
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 27 лютого по 02 березня в м. Миколаєві проходив ІХ Всеукраїнський
турнір з боротьби греко-римської на призи Олімпійського чемпіона
І.Г.Богдана. В змаганнях брали участь 100 учасників. Вихованці комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Цуран
Олександр та Юхимчак Олександр посіли 3 місце у своїх вагових категоріях.
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02-03 березня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» проходив відкритий чемпіонат області з дзюдо серед
кадетів 2001-2003 р.н. В змаганнях брали участь 24 учасники. Комунальний
заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» представляли
12 учасників. Ахмедов Рафік, Білінський Максим, Козловський Іван,
Твердоступ Нікіта вибороли золото, Ахмедов Рагип, Кожем’якін Ярослав,
Юзвенко Кирил, Гарбуз Ростислав вибороли срібні нагороди, а Фролов
Володимир, Купріяненко Андрій, Русанова Дар’я стали бронзовими
призерами.
02-04 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Чайка» - виготовлення подарунків для мам до
Міжнародного жіночого дня; ДЮК «Барс» - спільні тренування вихованців
клубу «Барс» та учнів ЗОШ № 31; ДЮК «Моноліт» – спортивну програму
«Сила та здоров’я» з армспорту; ДЮК «Надія» - спортивно-розважальну
програму «Сила та здоров’я».
03 березня в м. Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з
тxеквондо ВТФ серед всіх вікових груп. В змаганнях брали участь
124 учасники. Учні-спортсмени комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 2» вибороли 20 перших, 20 других та 10 третіх
місць в своїх вікових та вагових категоріях.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 26 лютого по 03 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
36 вулицях міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 47 попереджень.
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