
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 8 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 23 квітня 2019 року 

 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

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

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

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

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

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

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 

Мосін О.В.  -  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

Паливода А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 
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Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

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

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Господарикова О.П. - начальник відділу бухгалтерського обліку - головний 

  бухгалтер  

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

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

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Ломова Т.В. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  інвестиційної діяльності та підприємництва управління 

  економіки департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

Покаленко В.В. - головний спеціаліст відділу представництва інтересів в 

  судах юридичного управління  

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

  масової інформації  

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради міста Кропивницького  

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Господарикова Ольга Павлівна 

1. Про визначення одержувачів бюджетних коштів 

  

 Житник Віктор Петрович  

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                     

31 січня 2019 року № 2295 “Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому на 2018-2020 роки 

(в новій редакції)” 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна  

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

11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території 

міста Кропивницького” 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

затвердження істотних умов енергосервісного договору за об'єктом - дитяча 

міська поліклініка № 1” 

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

затвердження істотних умов енергосервісного договору” 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

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

25 жовтня 2016 року № 571 “Про затвердження Положення про конкурс на 

розробку єдиної адресної атрибутики та складу організаційного комітету з 

підготовки та проведення конкурсу на розробку єдиної адресної атрибутики” 

7. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22 червня 2009 року № 803 та рішення 

виконавчого комітету міської ради від 25 вересня 2012 року № 777 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького  
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9. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

антитерористичної операції 

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 
  

 Колюка Олег Сергійович 

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

затвердження переліку об'єктів комунальної власності м.Кропивницького, які 

підлягають приватизації” 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

“Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Кіровограда приміщення по вул.Гоголя, 28” 

13. Про дозвіл на списання автомобіля 

14. Про надання згоди на безоплатну передачу приміщення  
 

 Мездрін Вадим Миколайович 

15. Про використання коштів цільового фонду  

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АМБІТ-С” 

17. Про переведення нежилої будівлі по вул.Брестській, * у м.Кропивницькому до 

категорії жилих 

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

надання дозволу на внесення змін до Комплексної схеми розміщення 

архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м.Кропивницькому” 

19. Про переведення жилого будинку по вул.Канізькій, * у м.Кропивницькому до 

категорії нежилих 

20. Про внесення змін до детального плану території між провулком Курінним та 

СТ “Аграрник” у м.Кропивницькому  
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

22. Про встановлення опіки над майном дітей  

23. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання  

24. Про надання статусу  

25. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав дітей про 

підтвердження місця проживання дитини Н*Б*О*, 26.10.2004 року 

народження, для його тимчасового виїзду за межі України  

26. Про надання дозволів 

27. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

28. Про взяття громадян на квартирний облік  

29. Про зняття громадян з обліку  

30. Про надання жилого приміщення у гуртожитку  

31. Про внесення змін до квартирної справи О*В*С* 
  

 Різне 
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги до 74-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

2. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою 

дитиною 

3. Про відрахування дитини з дитячого будинку сімейного типу І* та 

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

Кропивницького” 

 

 

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 14 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення одержувачів бюджетних коштів 

Доповідала: Господарикова О.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 234 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 

“Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому 

на 2018-2020 роки (в новій редакції)” 

Доповідав: Житник В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 235 (додається) 
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Зайшов Кришко О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про 

погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 236 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору за об'єктом - дитяча міська 

поліклініка № 1” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 237 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 238 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 жовтня 2016 року № 571 “Про затвердження 

Положення про конкурс на розробку єдиної адресної 

атрибутики та складу організаційного комітету з підготовки 

та проведення конкурсу на розробку єдиної адресної 

атрибутики” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 239 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4 

рішення виконавчого комітету міської ради від                     

22 червня 2009 року № 803 та рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25 вересня 2012 року № 777 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 240 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями 

м.Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 241 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника антитерористичної операції 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 242 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 243 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги до 74-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 244 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м.Кропивницького, які підлягають 

приватизації” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 245 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 листопада 2005 року № 1567 “Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Кіровограда приміщення по вул.Гоголя, 28” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 246 (додається) 



 

8 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобіля 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 247 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатну передачу приміщення 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 248 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про використання коштів цільового фонду  

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 249 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “АМБІТ-С” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 250 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул.Брестській, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 251 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання дозволу на внесення змін до 

Комплексної схеми розміщення архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м.Кропивницькому” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 252 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення жилого будинку по вул.Канізькій, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 253 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до детального плану території між 

провулком Курінним та СТ “Аграрник” у 

м.Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 254 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 255 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 256 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 257 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 258 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Н*Б*О* 26.10.2004 року народження, для його тимчасового 

виїзду за межі України  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 259 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 260 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 261 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 262 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відрахування дитини з дитячого будинку сімейного 

типу І* та влаштування до КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” 

Міської ради міста Кропивницького” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 263 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 264 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 265 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання жилого приміщення у гуртожитку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 266 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи О*В*С* 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 267 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 8 

 засідання виконкому 23 квітня 2019 року 

 

1. Про визначення одержувачів бюджетних коштів 23.04.2019 р. 

№ 234 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 “Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому на 2018-2020 роки 

(в новій редакції)” 

№ 235 

   

3. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження 

місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста 

Кропивницького” 

№ 236 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору за об'єктом - дитяча міська 

поліклініка № 1” 

№ 237 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору” 

№ 238 

   

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 жовтня 2016 року № 571 “Про затвердження 

Положення про конкурс на розробку єдиної адресної 

атрибутики та складу організаційного комітету з підготовки та 

проведення конкурсу на розробку єдиної адресної атрибутики” 

№ 239 

   

7. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4 

рішення виконавчого комітету міської ради від                          

22 червня 2009 року № 803 та рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25 вересня 2012 року № 777 

№ 240 

   

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького  

№ 241 

   

9. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника антитерористичної операції 

№ 242 
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10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 243 

   

11. Про надання грошової допомоги до 74-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні  

№ 244 

   

12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м.Кропивницького, які підлягають 

приватизації” 

№ 245 

   

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 листопада 2005 року № 1567 “Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда 

приміщення по вул.Гоголя, 28” 

№ 246 

   

14. Про дозвіл на списання автомобіля № 247 

   

15. Про надання згоди на безоплатну передачу приміщення № 248 

   

16. Про використання коштів цільового фонду  № 249 

   

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ 

“АМБІТ-С” 

№ 250 

   

18. Про переведення нежилої будівлі по вул.Брестській, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

№ 251 

   

19. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання дозволу на внесення змін до 

Комплексної схеми розміщення архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м.Кропивницькому” 

№ 252 

   

20. Про переведення жилого будинку по вул.Канізькій, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 253 

   

21. Про внесення змін до детального плану території між 

провулком Курінним та СТ “Аграрник” у м.Кропивницькому 

№ 254 

   

22. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  № 255 

   

23. Про встановлення опіки над майном дітей № 256 
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24. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання № 257  

   

25. Про надання статусу № 258 

   

26. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини Н*Б*О*, 

26.10.2004 року народження, для його тимчасового виїзду за 

межі України 

№ 259 

   

27. Про надання дозволів № 260 

   

28. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації № 261 

   

29. Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

№ 262 

   

30. Про відрахування дитини з дитячого будинку сімейного типу 

І* та влаштування до КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” 

№ 263 

   

31. Про взяття громадян на квартирний облік № 264 

   

32. Про зняття громадян з обліку № 265 

   

33. Про надання жилого приміщення у гуртожитку № 266 

   

34. Про внесення змін до квартирної справи О*В*С* № 267 

 
 

 

 


