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                              за 15-17 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 12 по 15 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 451 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 917 консультацій.  

З 12 по 15 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 16 громадян. 

Проведено 3 рейди з метою соціально-правового захисту дітей,                             

які перебувають у складних життєвих обставинах, під час яких складено                            

5 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей. 

 Працівники управління брали участь у 2-х судових засіданнях з 

питання позбавлення батьківських прав. 

З 12 по 15 травня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 21 особа з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 17 осіб; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 4 особи. Направлено 20 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.  

15 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія  Дзюба відвідала  два дитячих будинки сімейного типу 

(Іванових та Діордіц) та привітала вихованців та їх батьків-вихователів                            

з Міжнародним днем сім'ї,  і вручила їм подарунки. 

 

Діалог влади з народом 

 

15 травня  на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Олег Вовенко, який відповів на 3 дзвінки з питання надання 

дозвільних документів на отримання земельної ділянки. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня  пам’яті жертв політичних репресій 

 

17 травня  в Кропивницькому традиційно вшанували пам’ять жертв 

політичних репресій. Через карантин масові заходи не проводилися, але 

міський голова Андрій Райкович разом із заступником міського голови                                                  

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром Мосіним, 

керівництвом області та громадськими активістами поклали квіти                                        

до пам‘ятного знака. 
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Живі квіти цього дня лягли і до меморіальної дошки незламному 

бюрцю, політв’язню, Почесному громадянину Кропивницького Семену 

Сороці. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 12 по 15 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 22 вулицях міста. За результатами рейдів складено 9 протоколів та видано                                                

31 попередження.  

  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


