
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 10-12 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 06 по 10 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 3449 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2241 консультацію.  
 

З 06 по 10 липня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 72 особи з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 46 осіб; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 26 осіб. Направлено 43 письмових 

відповіді депутатам, громадянам, організаціям. 

  

З 06 по 10 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянина з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 25; майнових питань – 5;  визначення місця 

проживання дитини – 2;  соціально-правового захисту дітей – 19;  визначення 

порядку участі у вихованні дитини – 1. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

Кропивницького міського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області проведено 3 рейди з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 10 сімей з дітьми, які 

потрапили у складні життєві обставини. Під час рейду вилучено 2-х дітей                          

з сім'ї та тимчасово влаштовано до  закладу охорони здоров»я. 

Проведено 2 обстеження в сім'ях усиновлювачів з метою контролю                       

за умовами проживання усиновлених дітей.  

Спеціалісти управління брали участь у 7  судових засіданнях. 
 

10 липня в.о. директора департаменту – начальника управління 

економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Тетяна Ломова провела за участі комерційного директора                             

ТОВ «Украгроекспо» Тетяни Бєлової засідання робочої групи з питань 

підготовки та проведення у місті Кропивницькому Міжнародної 

агропромислової виставки «АгроЕкспо».  

Обговорені робочі питання та визначені доручення виконавчим органам 

Міської ради міста Кропивницького. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 2, 

корп.1 та ринків «Черемушки», Привокзальний”) щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.    

 Під  час  проведення  рейду несанкціонована торгівля  не здійснювалась. 
 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 06 по 10 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 63-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 23 протоколи та видано                                               

52 попередження.  

 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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