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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 16 по 21 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 494 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

854 консультації.  

 З 16 по 20 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 187 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 128 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 59 осіб. Направлено 416 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

 

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

управління з питань захисту прав дітей були 60 громадян з питань:  

усиновлення – 5; опіки та піклування – 17; майнових питань – 12; визначення 

місця проживання дитини – 7; соціально-правового захисту дітей – 14; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено 3 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                               

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Під час рейдів 

складено 7 актів обстеження житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Спеціалісти управління брали участь у 8 судових засіданнях.                                      

 

20 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення               

3-х засуджених (ВК № 6); про заміну умов тримання засудженого шляхом 

переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки (ВК № 6). 

 

20 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали  довгожительку Кропивницького Любов 

Петрівну Савченко зі 101-ю річницею від дня народження та вручили                              

їй цінний подарунок і квіти, а грошову допомогу у розмірі двох тисяч гривень 

вже перераховано їй на картку. 
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Діалог влади з народом 

 

20 березня  на «Гарячій лінії міського голови» чергували начальники         

КП «ЖЕО № 1» та КП «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького 

Світлана Ковальова та Любов Марченко, які відповіли на 12 дзвінків з питань: 

прочищення каналізаційної мережі, прибирання прибудинкової території, 

капітального ремонту покрівель та відновлення роботи ліфтів. 
  

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 16 по 20 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 31 вулиці міста. За результатами рейдів складено 12 протоколів та видано                                                

18 попереджень.  

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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