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Діяльність органів влади на місцях    

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 27 по 31 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг

було  прийнято  3436  звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,

надано 2123 консультації. 

З  27  по  31  липня до  управління  соціальної  підтримки  населення

звернулись  100  осіб з  питань:  надання  матеріальної  допомоги

за  протоколами  комісії  –  48  осіб;  підготовки  необхідних  документів

для отримання матеріальної допомоги – 52 особи. Направлено 174 письмових

відповіді депутатам, громадянам, організаціям.

З 27 по 31 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів

управління  з  питань  захисту  прав  дітей  були  66  громадян  з  питань:

усиновлення,  опіки  та  піклування  –  21;  соціально-правового  захисту

дітей  –  17; майнових  питань  –  13;  визначення  місця  проживання  –  6;

визначення порядку участі у вихованні дитини – 9.

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  4  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, та 5 прийомних сімей.

Спеціалісти управління брали участь у 10 судових засіданнях.

Організовано  знайомство  батьків-вихователів  з  3  дітьми-сиротами,

дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Питання соціально-економічного стану

Ситуація на споживчому ринку

31  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.  Оскільки  на

майданчику  по  вул.  Похитонова  були  припарковані  легкові  автомобілі,

торгівці здійснювали торгівлю плодоовочевою продукцією.
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Житлово-комунальна сфера

З 27 по 31 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції  Міської ради

міста  Кропивницького  провели  рейди  по  перевірці  санітарного  стану

по 57 вулицях міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів та видано

46 попереджень. 
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