
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 08 січня 2019 року 

 

Голова засідання: Мосін О.В.    - заступник міського голови з питань 

           діяльності виконавчих органів ради 

Секретар:        Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братерство” 

Голуб Д.В. - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Паливода А.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Райкович А.П. - міський голова 

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій” 

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс” 

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття” 

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Савченко Т.М. - т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Чорна Н.М. - заступник начальника управління культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

  масової інформації  

Запорожан С.В. - головний редактор газети територіальної громади 

  міста Кропивницького “Вечірня газета” 

 

 

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 10 "проти" - "утримались" - 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  10 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

08 січня 2019 року о 14.00 

 

 Паливода Андрій Анатолійович 

1. Про організацію громадських робіт протягом 2019 року  
  

 Шевченко Антон Олександрович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України “Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”  
  

 Вергун Олександр Сергійович 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від               

08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження мережі автобусних 

маршрутів загального користування м.Кіровограда” 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

4. Про іменні стипендії міського голови 
  

 Колюка Олег Сергійович 

5. Про використання приміщення по вул.Архангельській, * на пільгових умовах 

6. Про звільнення від орендної плати 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

8. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АПС-ТРЕЙД” 

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                     

15 лютого 2018 року № 1410 “Про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на           

2018-2020 роки” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

10. Про зняття з балансу приватизованого житла  

11. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького квартири № * по               

просп. Університетському, * 

12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, 

які попадають під дію Закону України “Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків” 
  

 Краснокутський Олег Володимирович 

13. Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі, та затвердження Положення про неї 
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14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” 

15. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м.Кропивницького на 2019 рік” 
  

 Чорна Неля Миколаївна 

16. Про встановлення меморіальної дошки  

17. Про затвердження базової мережі закладів культури м.Кропивницького 

18. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

найменування вулиць і провулка у садовому товаристві “50 років Жовтня” 

19. Про встановлення меморіальної дошки  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

20. Про взяття громадян на квартирний облік  

21. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень  

22. Про виключення будинку із числа службових жилих приміщень 

23. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 12 червня 2018 року № 292 “Про ліквідацію 

квартирного обліку Управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Кіровоградській області та прийняття облікових справ працівників 

Управління” 

24. Про взяття громадян на квартирний облік  

25. Про зняття громадян з квартирного обліку  

26. Про перенесення дати перебування громадян на квартирному обліку 

27. Про розподіл квартири 

28. Про надання квартири 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

29. Про надання статусу  

30. Про надання статусу  

31. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

32. Про встановлення опіки над майном дітей 

33. Про призначення уповноважених осіб 

34. Про надання дозволів 

35. Про втрату статусу 

36. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною  

37. Про відрахування дитини з прийомної родини та влаштування до КЗ “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького 

  

 Різне 
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Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?  

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому  “за” - 10 

 

Мосін О.В. - Просимо п.13, 14, 15 розглянути першими.  

 

СЛУХАЛИ:  Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, та 

затвердження Положення про неї 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 1 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження міської Програми 

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 2 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м.Кропивницького на 2019 рік” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 3 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію громадських робіт протягом 2019 року  

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 4 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми реалізації 

вимог Закону України “Про адміністративні послуги” на 

2019-2021 роки”  

Доповідав: Шевченко А.О. 

 Мосін О.В. - необхідно звернути увагу на документообіг. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 5 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування 

м.Кіровограда” 

Доповідав: Вергун О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 6 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про іменні стипендії міського голови 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 7 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про використання приміщення по вул.Архангельській, * на 

пільгових умовах 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 8 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 9 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “АПС-ТРЕЙД” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - необхідно провести інвентаризацію рекламних 

носіїв, пропоную доопрацювати 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 

“Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на           

2018-2020 роки” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - скільки пам'яток пройшло інвентаризацію? 

Мездрін В.М. - 100 відсотків, але не на всі є документація. 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 10 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 11 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № * по просп. Університетському, * 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 12 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку гуртожитків 

державної та приватної форм власності, які попадають під 

дію Закону України “Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чому форма власності не визначена? 

Смаглюк М.О. - відомості взяті з реєстру. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 13 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення меморіальної дошки  

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 14 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження базової мережі закладів культури 

м.Кропивницького 

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 15 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць і провулка у 

садовому товаристві “50 років Жовтня” 

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 16 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення меморіальної дошки  

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 17 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 18 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 19 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення будинку із числа службових жилих 

приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 20 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2018 року 

№ 292 “Про ліквідацію квартирного обліку Управління 

Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській 

області та прийняття облікових справ працівників 

Управління” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 21 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 22 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 23 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перенесення дати перебування громадян на 

квартирному обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 24 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 25 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 26 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 27 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 28 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 29 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 30 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноважених осіб 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 31 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 32 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 33 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 34 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відрахування дитини з прийомної родини та 

влаштування до КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 35 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради     О.МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 1 

 засідання виконкому 08 січня 2019 року 

 

1. Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, та затвердження 

Положення про неї 

08.01.2019 р. 

№ 1 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження міської Програми 

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” 

№ 2 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м.Кропивницького на 2019 рік” 

№ 3 

   

4. Про організацію громадських робіт протягом 2019 року  № 4 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми реалізації 

вимог Закону України “Про адміністративні послуги” на   

2019-2021 роки”  

№ 5 

   

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування 

м.Кіровограда” 

№ 6 

   

7. Про іменні стипендії міського голови № 7 

   

8. Про використання приміщення по вул.Архангельській, * на 

пільгових умовах 

№ 8 

   

9. Про звільнення від орендної плати № 9 

   

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 “Про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих пам'яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на                   

2018-2020 роки” 

№ 10  

   

11. Про зняття з балансу приватизованого житла  № 11  
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12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № * по просп. Університетському, * 

№ 12 

 

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку гуртожитків 

державної та приватної форм власності, які попадають під дію 

Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків” 

№ 13 

   

14. Про встановлення меморіальної дошки  № 14 

   

15. Про затвердження базової мережі закладів культури 

м.Кропивницького 

№ 15 

   

16. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць і провулка у 

садовому товаристві “50 років Жовтня” 

№ 16 

   

17. Про встановлення меморіальної дошки  № 17 

   

18. Про взяття громадян на квартирний облік  № 18 

   

19. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

№ 19 

   

20. Про виключення будинку із числа службових жилих 

приміщень 

№ 20 

   

21. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2018 року 

№ 292 “Про ліквідацію квартирного обліку Управління 

Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській 

області та прийняття облікових справ працівників Управління” 

№ 21 

   

22. Про взяття громадян на квартирний облік  № 22 

   

23. Про зняття громадян з квартирного обліку  № 23 
   

24. Про перенесення дати перебування громадян на квартирному 

обліку 

№ 24 

   

25. Про розподіл квартири № 25 

   

26. Про надання квартири № 26 
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27. Про надання статусу  № 27  

   

28. Про надання статусу  № 28  

   

29. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування 

над неповнолітньою дитиною 

№ 29 

   

30. Про встановлення опіки над майном дітей № 30 

   

31. Про призначення уповноважених осіб № 31 

   

32. Про надання дозволів № 32 

   

33. Про втрату статусу № 33 

   

34. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною № 34 

   

35. Про відрахування дитини з прийомної родини та влаштування 

до КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького 

№ 35 

  

 
 

 


