ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 06-10 січня 2021 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 04 по 06 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
«Прозорий офіс» було прийнято 1707 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1527 консультацій.
З 04 по 06 січня до управління соціальної підтримки населення
звернулися 9 осіб з питання надання матеріальної допомоги.
Направлено 15 письмових відповідей депутатам, громадянам,
організаціям.
З 04 по 06 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 22 громадянина з питань:
усиновлення, опіки та піклування – 8; соціально-правового захисту
дітей – 10; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна
дітей – 2; визначення порядку участі у вихованні дитини – 2.
Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького
міського відділу поліції
Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області проведено 2 рейди по території
м.
Кропивницького, під час яких було відвідано за місцем проживання 3 сім'ї з
дітьми, які перебувають у складних життєвитх обставинах. 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 знайомствах усиновлювачів
з двома дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.
06 січня під головуванням директора Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського відбулося
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про припинення соціального супровіду сімей – 1;
про погодження питання щодо відрахування учня з навчального закладу – 1.
Події суспільно-політичного життя
До 77-ї річниці визволення міста Кропивницького від нацистських окупантів
08 січня на меморіальному комплексі "Фортечні вали" відбулося
покладання квітів з нагоди відзначення 77-ї річниці визволення міста від
нацистських окупантів.
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Керівники області й міста, депутати місцевих рад вшанували подвиг
визволителів обласного центру та сучасних українських Героїв, які поклали
свої життя за незалежність свого народу, хвилиною мовчання.
08 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Сергій Колодяжний та начальник управління соціальної
підтримки населення Юлія Вовк привітали за місцем проживання ветерана
війни – визволителя міста Валентину Долженко з нагоди 77-ї річниці
визволення міста від нацистських окупантів та вручили їй грошову допомогу
в розмірі 5,0 тис. грн та квіти.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 04 по 06 січня працівники спеціалізованої інспекції провели рейди
з перевірки санітарного стану по 30-ти вулицях міста. За результатами рейдів
складено 5 протоколів та видано 43 попередження.
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