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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 20 по 24 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 4226 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2344 консультації.  
 

З 20 по 24 липня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 109 осіб з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 52 особи; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 57 осіб. Направлено 270 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям. 

  

З 20 по 24 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 39 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 17; соціально-правового захисту                            

дітей – 22. 

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 9 сімей з дітьми, які 

потрапили у складні життєві обставини.  

Організовано 2 знайомства потенційних усиновлювачів та батьків-

вихователів з 4 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

Спеціалісти управління брали участь у 8  судових засіданнях. 

 

24 липня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання   комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції                                

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуті  питання: про визначення відповідальних фахівців та кола                   

їх обов'язків; про затвердження загального списку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей,                       

які досягли 23-річного віку, які потребують поліпшення житлових умов та 
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перебувають на квартирному обліку у відділі ведення обліку житла Міської 

ради міста Кропивницького; про розгляд пропозицій щодо спрямування                          

та обсягу субвенції. 

  

 24 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії                               

на заміщення вакантної посади в Головному управлінні житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

Павленко Ганну Володимирівну на посаду завідувача сектора з 

енергоефективності відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управліня житлово-

комунального господарства. 

 

24 липня співробітниками управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького спільно 

з представниками Кропивницького  міськрайонного відділу УДСНС України в 

Кіровоградській області продовжено роз’яснювальну роботу серед населення 

міста, щодо дотримання правил поводження людей на водних об'єктах. 

Під час рейду по найпопулярніших несанкціонованих місцях відпочинку 

громадян біля води відновлено попереджувальні таблички щодо заборони 

купання. З громадянами проводилася роз’яснювальна робота щодо 

недоцільності відпочинку біля води в непристосованих для цього місцях. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

24-25 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдові відстеження по вул. Вокзальній, біля магазину “АТБ”                                

та вздовж будинку 37/16,  щодо припинення несанкціонованої торгівлі.      

 Під час проведення рейду торгівля  не здійснювалась.  Торгівці 

реалізовували плодоовочеву продукцію на  майданчику по вул. Похитонова, 4. 
 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 20 по 24 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 10 протоколів та видано                                               

56 попереджень.  

 
 

 

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


	Питання соціально-економічного стану

