Питання заявників
Кількість
Аграрна політика і земельні відносини
2
Власність на землю
1
Утримання садоводчих товариств
1
Земельні конфлікти
1
Землекористування
2
Транспорт і зв"язок
2
Телефонізація
2
Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво
5
Будівництво, містобудування, архітектура, благоустрій населених пунктів
5
Інші питання будівництва
5
Соціальна політика. Соціальний захист населення
2
Робота закладів соціального захисту, діяльність будинків-інтернатів, УТОС, УТОГ
1
Інші питання соціального захисту
1
Праця і заробітна плата
2
Інші питання праці
2
Охорона здоров`я
12
Направлення на лікування до медичних установ
9
Надання путівки на оздоровлення
9
Інші питання охорони здоров`я
1
Комунальне господарство
17
Благоустрій території, будівництво та ремонт місцевих доріг
14
Ремонт дорожнього покриття
3
Вивезення сміття
4
Встановлення (перенесення) баків для сміття
3
Ліквідація сміттєзвалищ
2
Зовнішнє освітлення
1
Ремонт та експлуатація будинків, комунальних мереж
4
Ремонт
1
Ремонт під"їзду
1
Ремонт покрівлі будинку
1
Утримання гуртожитків
1
Інші питання ремонту та експл-ції будинків
2
Утримання будинків
1
Визначення балансоутримувача будинку
1
Житлова політика
17
Приватизація, інші операції з житлом (купівля, продаж тощо)
15
Балансова належність будинків
1
Екологія та природні ресурси
1
Водне господарство
1
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації
4
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації
4
Порядок розгляду звернень громадян
2
Сторiнка 1
Кiлькiсть звернень громадян, які надійшли 
до Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради 
за період з 01.02.2022 по 28.02.2022Питання заявників
Кількість
Робота правоохоронних органів
1
Побутові конфлікти
1
Протидія захопленню підприємств (рейдерство)
1
Сімейна та ґендерна політика.Захист прав дітей
27
Усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над нимия, влаштування у дитячи будинки сімейного типу та прийомні сім"ї, а також створення дитячих будинків сімейного типу
14
Культура та культурна спадщина, туризм
5
Туризм та зони відпочинку
5
Утримання парків
5
Діяльність органів місцевого самоврядування
12
Подяка міському голові
1
Утримання комунальних підприємств та майна територіальнихх громад
1
Передача (отримання) документів до архіву
1
Сторiнка 2


