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Діяльність органів влади на місцях
                Висвітлення діяльності місцевих органів влади

        З 21 по 24 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було  прийнято  3399 звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,
надано 2288  консультацій. 

 
        З  21 по 24 грудня  до управління соціальної  підтримки населення
звернулись  17  осіб  з  питань: надання  матеріальної  допомоги – 7  та  за
протоколами  комісії  – 10 осіб.  Направлено  166 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
 
        З 21 по 24 грудня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  було  53  громадянина
з  питань:  опіки,  піклування  та  усиновлення  –  14; соціально-правового
захисту дітей – 22; визначення порядку участі у вихованні – 6; визначення
місця проживання дитини - 3; надання дозволів на вчинення правочинів, що
стосується майна дітей - 8.

Спеціалістами  управління  спільно  із  представниками  Головного
управління  ДСНС  в  області з  метою  дотримання  батьками  вимог  правил
пожежної  безпеки  проведено  рейд  по  сім'ям,  які  опинилися  в  складних
життєвих обставинах. Проведено роз'яснювальну роботу щодо профілактики
виникнення пожеж, загибелі та травмування людей в них.

Спеціалістами  управління  взято  участь  у  8  судових  засіданнях
(кримінальні  справи відносно неповнолітніх  -  5,  позбавлення  батьківських
прав – 3).

Організовано та проведено знайомство прийомних батьків з 4 дітьми-
сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Взято участь при
вибутті дитини зазначеної категорії з  дитячого будинку сімейного типу.

        24 грудня під головуванням заступника голови комісії,  начальника
управління соціальної підтримки населення Юлії  Вовк відбулося засідання
конкурсної  комісії  з  визначення  програм  (проєктів,  заходів),  розроблених
міськими  громадськими  об’єднаннями  соціальної  спрямованості,  для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста
Кропивницького (далі - Комісія). Комісією було визначено обсяг бюджетних
коштів для надання 6 громадським об’єднанням соціальної спрямованості для
виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) у 2021 році.



        24 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів  ради  Сергій  Колодяжний  та  начальник   управління  соціальної
підтримки  населення  Юлія  Вовк  привітали  з  101-ї  річницею  з  дня
народження мешканку міста Денисенко Анастасію Дем’янівну та вручили ій
цінний подарунок, грошову допомогу в розмірі 2,0 тис. грн, квіти.

Події суспільно-політичного життя
Освіта

       24 грудня директор комунальної установи «Міський центр професійного
розвитку  педагогічних  працівників»  Міської  ради  міста  Кропивницького
Оксана Стрюкова провела онлайн-нараду з заступниками директорів закладів
загальної середньої освіти міста.

Розглянуто  питання:  про  організоване  закінчення  першого
півріччя  2020/2021  навчального  року;  про  ведення  шкільної  документації;
про  проведення  І  (міського)  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  МАН України у  2020/2021 н.р.;
про  підсумки  проведення  пілотного  проєкту  «Сертифікація  педагогічних
працівників  -  2020»  у  місті  Кропивницькому;  про  проведення  атестації
педагогічних  працівників  у  2020/2021  навчальному  році;  про  проведення
інтерактивного  вернісажу  педагогічних  знахідок  для  педагогів  міста;  про
участь в онлайн-проєкті «Осінній математичний інтенсив».
 

Питання соціально-економічного стану
        З 21 грудня по  24  грудня працівниками спеціалізованої  інспекції
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  29 вулиць;  складено  3  протоколи;  видано
37 попереджень.

 

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                           Світлана БАЛАКІРЄВА

Олена Разуменко 35 83 88
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