
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 13-15 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 14 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 919 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1438 консультацій.  

З 10 по 13 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 203 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 131 особа; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 72 особи. Направлено 463 письмових 

відповіді депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

 
З 10 по 13 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 64 громадянина з питань:  

усиновлення – 6; опіки та піклування – 16; майнових питань – 11; визначення 

місця проживання дитини – 9; соціально-правового захисту дітей – 16; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 6. 

Проведено 4 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                               

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини,  та 1 - щодо 

виявлення дітей шкільного віку, які не відвідують навчальні заклади. Під час 

рейдів складено 8 актів обстеження житлово-побутових умов  дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, та 1– в сім'ях, де батьки 

визначають місце проживання дітей.  

Спеціалісти управління брали участь в 21 судовому засіданні                                     

та знайомстві потенційних усиновлювачів, батьків-вихователів з 5 дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Проведено інвентаризацію житла 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом обстеження житла, в якому вони мають 

право власності або право користування. 

 

13 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуто питання про скасування рішення комісії від 11.03.2020 року 

щодо виїзду прийомної матері та прийомної дитини на відпочинок                                     

за кордон. 

 



2 

 

13 березня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради 

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста. 

 Розглянуто 467 звернень мешканців міста. З них: погоджено надати 

одноразову адресну грошову допомогу 430 мешканцям міста; відмовлено                             

14 мешканцям; направлено на доопрацювання заяви 23-х мешканців. 

 

Діалог влади з народом 
 

13 березня  на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

спеціалізованої інспекції міської ради Андрій Максюта, який відповів                             

на 15 дзвінків з питань: облаштування дитячих майданчиків, незаконної 

торгівлі алкогольними напоями, вивезення сміття,  облаштування сміттєвих 

майданчиків, облаштування туалету загального користування на зупинці 

громадського транспорту, огородження недобудови.  
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 10 по 13 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів та видано                                                

42 попередження.  

  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


