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                   за 31 січня - 02 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 27 січня по 01 лютого  фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 886  звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1764 консультації.  

  З 27 по 31 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 439 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 252 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 187 осіб. Направлено 103 письмових відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.      

 

З 27 по 31 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 53 громадянина з питань:  

усиновлення – 6; опіки та піклування – 8; майнових питань – 12; визначення 

місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту дітей – 16; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено 2 профілактичних рейди, складено 4 акти обстеження 

житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.                              

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях,    

знайомстві усиновлювачів з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та у засіданні ради з питань профілактики 

правопорушень серед учнів комунального закладу  «Гімназія імені Олени 

Журливої». 

 

31 січня начальник управління соціальної підтримки населення Юлія 

Вовк провела навчальний семінар для керівників громадських організацій 

осіб з інвалідністю та організацій невиробничої сфери – Українського 

товариства сліпих і Товариства Червоного Хреста. 

Юлія Вовк ознайомила представників громадських організацій                                  

з правилами розробки та оформлення програм (проектів, заходів),  для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету  міста 

Кропивницького. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

01 лютого в ДЮК «Надія» проходив чемпіонат області з таеквон-до 

ІТФ серед дітей, кадетів та юніорів. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» вибороли 7 золотих, 3 

срібних                            та одну бронзову нагороди.   
Тренують спортсменів Ігор Зюнзя та Владислава Лягаєва. 

 

01 лютого в ДЮК «Моноліт» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  відбулися 

змагання з армліфтингу «Сила та здоров’я». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 27 по 31 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по 61 

вулиці міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів та видано                                                

53 попередження.  

 

Охорона здоров»я 

31 січня в актовому залі дитячої міської поліклініки  відбулася нарада                 

з керівниками закладів охорони здоров'я міста та відповідальними особами за 

цивільний захист у закладах.  

Розглянуто питання про підсумки роботи служби цивільного захисту 

закладів охорони здоров'я  міста  у 2019 році та визначення завдань                                    

на 2020 рік.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 


