
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 23-25 жовтня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 19 по 23 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 3357 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2785 консультацій. 

 

  З 19 по 23 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 236 осіб з питань: надання матеріальної допомоги –                                                 

116 осіб; підготовки необхідних документів   –  120 осіб.  

   Направлено 56 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

     З 19 по 23 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 72 громадянина з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 29; соціально-правового захисту                            

дітей – 17; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 18; визначення порядку участі у вихованні дитини – 8. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області проведено 2 рейди з профілактики правопорушень серед дітей та 

виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Відвідано за 

місцем проживання 7 сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві 

обставини. Складено акти обстеження умов проживання,  з батьками 

проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну роботу щодо 

належного виконання своїх батьківських обов'язків.  

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях та                                    

знайомстві батьків-вихователів з трьома дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. 

 

23 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

   За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати для нагородження: відзнакою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги” І ступеня одну особу; 

відзнакою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького                               

„За заслуги” ІI ступеня одну особу; Почесною грамотою  міської ради                              

та виконавчого комітету м. Кропивницького 2-х осіб . 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 19 по 23 жовтня  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської ради  

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 31 вулиці міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів та видано                                               

37 попереджень.   

Освіта 

 

23 жовтня  начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

нараду з керівниками закладів дошкільної освіти. 

Розглянуті питання: про підготовку закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 навчального року; про дотримання 

санітарно-епідемічних норм під час проведення місцевих виборів; про 

заборону зборів коштів.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


