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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 26 по 29 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 628 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1055 консультацій.
З 26 по 29 грудня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 38 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 17 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 21 особа. Направлено 527 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні
психологічні консультування 5 особам.
З 26 по 29 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту дітей були 57 громадян з питань: соціальноправового захисту дітей – 27; усиновлення та опіки - 14; майнових
питань – 10; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 4 сім»ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено акти обстеження житловопобутових умов дітей. В ході рейду виявлено одну дитину, яку влаштовано
до комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
Кіровоградської обласної ради.
Спеціалісти управління брали участь у 4-х судових засіданнях.
Окрім того,
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, та дітям, які проживають в сім'ях, що опинилися в складних
життєвих обставинах, вручено новорічні подарунки у кількості 182 штуки.
Також працівниками управління забезпечено участь дітей зазначеної
категорії в святковому заході - відкритті головної ялинки міста в обласній
філармонії.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій
02 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
110-ої річниці від дня народження Степана Бандери.
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Кількість учасників — до 80 осіб. Крім членів ВО “Свобода”, у заходах
брали участь представники молодіжної громадської організації “Сокіл”.
Учасники акції тримали державні прапори України, прапори партійних
та громадських організацій, лозунг “Степан Бандера — Герой України!”.
Під час мітингу виступили голова Кіровоградської міської організації
ВО “Свобода” С. Капітонов та історик, краєзнавець Ю. Митрофаненко.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх полеглих борців
за незалежність України.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 22 по 30 грудня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський
новорічний шаховий турнір серед юнаків та чоловіків, у якому брали участь
23 шахісти.
У змаганні чоловіків перше місце посів Іван Ковальчук. Срібну медаль
завоював Станіслав Грищенко. Бронзовим призером став Богдан Басько.
Серед юнаків переміг Костянтин Криворог. Срібну медаль виборов
Ярослав Петринський. Третім став Іван Логвінов.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
призи від меценатів Антона Петушинського та Дмитра Петринського.
29-30 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Моноліт» - змагання з дартсу та настільного хокею
«Сила та здоров’я»; атестацію на кольорові пояси вихованців ДЮКів «Мрія»
(ФСТ «Динамо», вул. В. Чміленка, 41).
та «Надія»
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
58 вулицях міста. За результатами рейдів складено 45 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 61 попередження.
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