
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

               за 30 жовтня – 01 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 26 по 30 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 3584 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2546 консультацій. 

 

  З 26 по 30 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 142 особи з питання надання матеріальної допомоги.                                               

   Направлено 22 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

     З 26 по 30 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 
управління з питань захисту прав дітей були 72 громадянина з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 35; соціально-правового захисту                            

дітей – 21; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 12; визначення порядку участі у вихованні дитини – 4. 

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 5 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 15 судових засіданнях та                                    

знайомстві усиновлювачів та прийомних батьків з  3 дітьми-сиротами,  

дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 

30 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося 

позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Розглянуті питання: про звернення ОСББ «Лелеківське» щодо 

виділення коштів з резервного фонду бюджету міста; про роботу закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького з 02 листопада 2020 року. 

За результатами роботи комісія порушила клопотання перед 

Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького про виділення                                            

ОСББ «Лелеківське» по вул. Мінській, будинки  74 та 76 коштів з резервного 

фонду бюджету міста на здійснення заходів з ліквідації наслідків 



2 

 

надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла на території міста 

17 жовтня                    2020 року. В умовах «помаранчевого» рівня 

епідеміологічної небезпеки,                       що вводиться на території обласного 

центру з понеділка, 02 листопада, учні початкової школи і випускних 9-11-х 

класів навчатимуться у звичному режимі, тобто стаціонарно, а учні середньої 

школи перебуватимуть на дистанційній формі навчання.  

 

30 жовтня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління земельних відносних та охорони навколишнього природного 

середовища Олега Вовенка відбулося засідання комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків і зборів.  

Розглянуто питання про стан погашення орендної плати за землю                   

та про стан погашення іншої податкової заборгованості підприємствами-

боржниками.  

Заслухано 6 орендарів земельних ділянок, що допустили податкову 

заборгованість. По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та 

надані необхідні рекомендації. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 26 по 30 жовтня  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської ради  

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 34 вулицях міста. За результатами рейдів складено 17 протоколів та видано                                               

49 попереджень.   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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