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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 16 по 20 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

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

господарювання, надано 2906 консультацій. 

     

   З 16 по 20 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулася 41 особа з питання надання матеріальної допомоги                                      

за протоколами комісії.                                     

          Направлено 69 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

     З 16 по 20 листопада на особистому прийомі у начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 36 громадян                             

з питань: усиновлення, опіки та піклування – 10; соціально-правового захисту                            

дітей – 15; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 2; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7,  визначення місця 

проживання дитини – 2. 

Спеціалістами управління спільно з представниками управління 

патрульної 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 16 судових засіданнях,                                   

знайомствах прийомних батьків, батьків-вихователів з 2 дітьми-сиротами,  

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та вибутті  дитини до родини 

усиновлювачів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня Гідності та Свободи 
 

20 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи, відбулося 

покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні та пам’ятної 

дошки Герою України Віктору Чміленку. 

Цього ж дня перші букети живих квітів лягли до пам’ятної дошки 

Володимиру Винниченку, яка відкрита на фасаді будівлі, де розміщується 
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аварійно-рятувальний загін спецпризначення управління Державної 

надзвичайної служби України в Кіровоградській області. 

В заходах брали участь секретар міської ради Андрій Табалов                                   

та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Андрій Паливода. 
 

20 листопада з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи в закладах 

освіти міста відбувся єдиний тематичний урок, спрямований на виховання 

учнівської молоді в дусі поваги до учасників Революції Гідності, які боронили 

права та свободи українського народу. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 16 по 20 листопада  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 10 протоколів та видано                                               

53 попередження.   
 

     

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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