
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                       за 06 – 08 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 02 по 06 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» було прийнято 3080 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 3022 консультації. 
      

  З 02 по 06 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 48 осіб з питання надання матеріальної допомоги.                                               

   Направлено 185 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

     З 02 по 06 листопада на особистому прийомі у начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян                            

з питань: усиновлення, опіки та піклування – 19; соціально-правового 

захисту                            дітей – 16; надання дозволів на вчинення правочинів, 

що стосуються майна дітей – 12; визначення порядку участі у вихованні 

дитини – 9. 

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 6 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 9 судових засіданнях,                                    

знайомстві усиновлювачів з  дитиною-сиротою,  дитиною, позбавленою 

батьківського піклування та у засіданні ради з питань профілактики 

правопорушень серед учнів Регіонального центру професійної освіти                                                                                

ім. О.С. Єгорова. 

 

06 листопада директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Ніна Рахуба за участі директора регіонального центру 

громадського здоров’я у Кіровоградській області – радника міського голови 

(на громадських засадах) з санітарно-гігієнічних питань Івана Касьяненка, 

начальника сектору превенції Кропивницького відділу поліції                                                 

ГУ НП в Кіровоградській області Олега Петрова, заступника начальника 

Кропивницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби                     
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в Кіровоградській області Юрія Єсакова, начальника управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Сергія Горбовського, заступника голови 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Міської ради міста Кропивницького, начальника управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  Сергія 

Коваленка  провела нараду з керівниками підприємств роздрібної торгівлі, 

ринків                             та закладів ресторанного господарства з питання 

дотримання протиепідемічних заходів та обмежень під час карантину. 

Діалог влади з народом 

 

06 листопада  на «Гарячій лінії міського голови» чергував директор                  

КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник, який відповів на 26 дзвінків                                        

з питань постачання теплової енергії до багатоповерхових будинків. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 02 по 06 листопада  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 29 вулицях міста. За результатами рейдів складено 7 протоколів та видано                                               

51 попередження.   

 

Освіта 

06 листопада в комунальній установі «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького 

відбулась онлайн-консультація для вчителів історії на тему: «Використання 

мультимедійних технологій на уроках історії». 

Під час заходу опрацювали питання: про мультимедію як засіб 

розвитку критичного мислення в учнів; про мультимедійні технології і 

вивчення історичних персоналій; про історичні процеси і тенденції у розрізі 

мультимедійних технологій; про проблеми мультимедійних технологій                           

і оцінювання. 

Спікери заходу: консультанти комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Скляніченко К.Ю., Козловська С.І., Грищук Н.Л.,                            

Губенко Р.О.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


