
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                       за 13 – 15 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 09 по 13 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» було прийнято 3685 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2906 консультацій. 
     

   З 09 по 13 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 30 осіб, з них з питань: надання матеріальної допомоги                                      

за протоколами комісій – 26, підготовки необхідних документів – 4.                                     

          Направлено 235 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

     З 09 по 13 листопада на особистому прийомі у начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 55 громадян                             

з питань: усиновлення, опіки та піклування – 20; соціально-правового захисту                            

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

дітей – 11; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області проведено 3 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. Проведено 2 обстеження умов 

проживання кандидатів в опікуни. 

Спеціалісти управління брали участь у 16 судових засіданнях та                                    

знайомствах кандидатів в усиновлючі, батьків вихователів з 7 дітьми-

сиротами,  дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 09 по 13 листопада  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 35 вулицях міста. За результатами рейдів складено 5 протоколів та видано                                               

43 попередження.   
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13 листопада на базі комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» відбулася онлайн-

консультація для членів журі та конкурсантів всеукраїнського конкурсу 

«Вчитель року-2021» в номінації «Трудове навчання» щодо особливостей 

організації та проведення першого етапу даного конкурсу. 

 

 

Заступник начальника  

організаційного відділу      Ірина ШТАДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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