
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                       за 27 – 29 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 23 по 27 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» було прийнято 3667 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 2423 консультації. 

     
   З 23 по 27 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 25 осіб з питань: надання матеріальної допомоги – 23, надання 

матеріальної допомоги за протоколами комісії – 2.                                     

          Направлено 33 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

     З 23 по 27 листопада на особистому прийомі у т.в.о. начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 40 громадян                            

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

захисту                            дітей – 12; надання дозволів на вчинення правочинів, 

що стосуються майна дітей – 2; визначення порядку участі у вихованні 

дитини – 3,  визначення місця проживання дитини – 6, надання дозволів на 

вчинення правочинів,                                   що стосуються майна дітей – 2. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  проведено рейд 

з профілактики правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили                

у складні життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 3 сім»ї                               

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 13 судових засіданнях,                                   

знайомстві кандидатів в усиновлювачі з дитиною та вибутті  дитини до 

родини усиновлювачів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня пам»яті жертв голодоморів 

 

27 листопада відбулася жалобна церемонія на Фортечних валах біля 

пам’ятного знака «Жертвaм голодоморів 1932-1933 років». 

Представники обласної та міської влади, громадськість міста запалили 

свічки і поклали до Хреста колоски пшениці в пам’ять про мільйони 

загиблих українців у часи великого голоду. 
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Пaнaхиду зa зaгиблими відслужив Єпископ Кропивницький i 

Головaнiвський ПЦУ Владика Мaрк. 

 

27 листопада з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в закладах 

загальної середньої освіти міста відбувся єдиний тематичний урок пам’яті                

«З присвятою замордованим голодом…». 

У шкільних бібліотеках були розгорнуті тематичні виставки літератури 

та документів, присвячені геноциду українського народу, вчиненого 

тоталітарним режимом. 

Для учнів, вихованців різних вікових категорій відбулися тематичні 

заходи: уроки-реквієми, лекції, бесіди, виховні години, перегляди 

документальних фільмів. 

 

28 листопада учнівська молодь міста взяла участь у 

загальнонаціональній хвилині мовчання на вшанування пам’яті жертв 

голодоморів в Україні 1932-1933 років та у міжнародній акції «Запалимо 

свічку пам’яті!». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 23 по 27 листопада  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 52 вулицях міста. За результатами рейдів складено 5 протоколів та видано                                               

48 попереджень.   
 

 

 

Начальник організаційного відділу   Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


