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м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 16 по 21  липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг     

було прийнято 1192 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1674 консультації. 

        З 16 по 20 липня  на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 42 громадянина з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 17; усиновлення та опіки  - 15; з майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 2. Відбувся один профілактичний рейд, 

складено 3 акти обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. У ході рейду одну дитину вилучено з сім'ї та 

влаштовано до комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей Кіровоградської обласної ради». 

Спеціалісти служби приймали участь у 14 судових засіданнях  (кримінальні 

справи відносно неповнолітніх – 7, позбавлення батьківських прав – 4, 

усиновлення – 3) та  у 3-х знайомствах з 7 дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, з кандидатами в усиновлювачі та 

опікуни.  

          З 16 по 20 липня до управління соціальної підтримки населення міської 

ради звернулось 114 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісій - 68 осіб; з питання підготовки необхідних                 

документів - 46 осіб. Надано 399 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 

 

Діалог влади з народом 

        20 липня  на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр  

Мосін, який відповів на  6 дзвінків з питань: капітального ремонту покрівлі 

житлового будинку, підключення автономного опалення, заміни труби 

водопостачання та каналізаційної труби, облаштування зупинки 

громадського транспорту, руху транспорту по місту. 
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.                                    Події суспільно- політичного життя 

                         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

20 липня в бібліотеці-філії № 18  Кіровоградської МЦБС   проведено   

журнал crossingday «Щоб всі люди більше знали, є газети і журнали»; в 

бібліотеці-філії № 13  -   літні читання «Педагогіка серця Януша Корчака».  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                    

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко  
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