ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 31 серпня – 03 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 27 серпня по 01 вересня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 990 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1214 консультацій.
З 27 по 31 серпня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 98 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 49 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 49 осіб. Направлено 32 письмові відповіді депутатам,
громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні психологічні
консультування 5 особам.
З 27 по 31 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького був
61 громадянин з питань: соціально-правового захисту дітей – 10; усиновлення
та опіки - 21; майнових питань – 15; визначення порядку зустрічей
з дитиною – 15.
Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 5 актів
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих
обставинах. Спеціалісти управління провели інвентарізацію житла, в якому
діти мають право власності або право користування, 19 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в
управлінні, а також брали участь в одному судовому засіданні, знайомстві
прийомних батьків з двома дітьми та у двох вибуттях дітей у сім’ї
усиновлювачів.
03 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: посилення
контролю за якістю підготовки навчальних закладів до 2018/2019 навчального
року; належної організації роботи в будинку міської ради та дотримання
правил технічної безпеки; сприяння людям похилого віку у вирішенні питання
щодо придбання тюнерів у зв»язку з відключенням аналогового телебачення;
посилення уваги за дотриманням санітарного порядку в місті, особливо
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покосом амброзії; підготовки до опалювального періоду 2018/2019 року;
підготовки до святкування Дня міста.
03 вересня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели
нараду з педагогами-організаторами та керівниками гуртків та секцій дитячоюнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: про набір дітей
в гуртки та секції за місцем проживання; про проведення Дня відкритих
дверей; про організацію та проведення заходів у мікрорайонах та участь в
міських заходах з нагоди Дня міста; про здійснення постійного контролю за
станом прилеглих до клубів територій.
Діалог влади з народом
31 серпня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
спеціалізованої інспекції Андрій Максюта, який відповів на 23 дзвінки з
питань: покосу бур’яну (амброзії), прибирання прибудинкових територій у
приватному секторі, паління сміття тощо.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 27 по 31 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
53 вулицях міста. За результатами рейдів складено 38 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 21 попередження.
Освіта
01 вересня майже в усіх закладах загальної середньої освіти відбулися
урочистості з нагоди Дня знань. Цьогоріч замість традиційних лінійок
відбулися святкові концерти, флешмоби, вікторини, квести.
03 вересня в усіх закладах загальної середньої освіти перші уроки були
присвячені
100-річчю
видатного
українського
педагога
Василя Олександровича Сухомлинського. Педагоги ознайомили учнів із
життєвим і творчим шляхом нашого славетного земляка, його творчою
спадщиною, а також говорили з учнями про етичні норми поведінки в
суспільстві та спілкуванні один з одним.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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