ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 09 - 11 жовтня 2020 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 05 жовтня по 09 жовтня на особистому прийомі у начальника
управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської
ради міста Кропивницького було 55 громадян з питань: опіки, пілування та
усиновлення – 18; майнових питань - 11; визначення місця проживання – 6;
соціально-правового захисту дітей – 17; визначення порядку участі
у вихованні – 3.
Спеціалістами управління проведено 9 профілактичних рейдів, в ході
яких складено 9 актів обстеження житлово-побутових умов проживання
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Також спеціалісти управління приймали участь у 7 судових засіданнях
(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 2, позбавлення батьківських
прав – 4, участь у вихованні та спілкуванні з дитиною - 1); знайомстві
батьків-вихователів та прийомних батьків з 5 дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування; засіданні ради з питання
профілактики серед учнів у Комунальному закладі «Гімназія імені Олени
Журливої Міської ради міста Кропивницького».
З 05 жовтня по 10 жовтня фахівцями Центру надання
адміністративних послуг було прийнято 3910 звернень від громадян і
суб’єктів господарювання, надано 2902 консультації.
З 05 жовтня по 09 жовтня до управління соціальної підтримки
населення звернулись 63 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії - 25 осіб; підготовки необхідних документів 38 осіб. Направлено 35 письмових відповідей депутатам, громадянам,
організаціям та установам.

Події суспільно-політичного життя
Освіта
05-09 жовтня з метою підвищення рівня обізнаності молоді з
європейськими цінностями, стандартами і нормами життя, досвідом
проведення реформ у країнах Європейського Союзу у закладах загальної
середньої освіти міста відбулися заходи в рамках європейського тижня
місцевої демократії: виборча сесія парламенту дітей міста Кропивницького;
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засідання координаційної ради парламенту дітей міста Кропивницького;
круглі столи активу учнівського самоврядування «Молодь – за європейський
порядок».

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 05 жовтня по 09 жовтня працівниками спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького в ході щоденних перевірок та
інспектувань території міста обстежено 17 вулиць; складено 11 протоколів;
видано 44 попередження.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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