
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 9 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 14 травня 2019 року 

 

 Голова засідання:  Табалов А.О.        - секретар міської 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” 

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

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

виконавчих органів ради 

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

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

правозахисна агенція” 

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

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Райкович А.П. -  міський голова  

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

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

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

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

виконавчих органів 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  

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

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

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

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

  комунального господарства 

Копецький Ю.Б. - головний спеціаліст сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Морква М.О. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Татарко Д.А. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  представництва інтересів в судах 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  

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Макаров А. - представник ТОВ “Екостайл” 

 

 

Табалов А.О. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Костенко Лариса Давидівна 

1. Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року 
  

 Назарець Анна Федорівна 

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

найменування вулиць у садівничому товаристві “ім.Тимірязєва” 
  

 Шевченко Антон Олександрович 

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

утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького” 
  

 Житник Віктор Петрович  

4. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів  
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

5. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. на 

встановлення дощок для оголошень на стінах житлових будинків 

м.Кропивницького  
  

 Морква Маріанна Олександрівна 

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 22 травня 2018 року № 244 “Про встановлення             

ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”  

7. Про затвердження нового складу міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
  

 Білокінь Сергій Валентинович 

8. Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного будівництва, що 

ліквідується 

9. Про внесення змін до назв об'єктів будівництва  
  

 Колюка Олег Сергійович 

10. Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля  

11. Про встановлення пільги з орендної плати  
  

 Копецький Юрій Борисович 

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

передачу майна військовій частині А1840” 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату” 

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

передачу майна військовій частині А0680” 
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

15. Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № 61 по вул.Пацаєва, 12, корп.1 

16. Про зняття з балансу приватизованого житла  

17. Про зняття з балансу приватизованого житла  
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

18. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв політичних 

репресій  

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

21. Про взяття громадян на квартирний облік  

22. Про зняття громадян з обліку  

23. Про розподіл квартир 

24. Про виключення квартири із числа службових  

25. Про затвердження рішення про надання службової квартири  

26. Про надання ордера на жиле приміщення 

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

10 березня 2016 року № 162 “Про затвердження нового складу громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради” 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

29. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

30. Про встановлення опіки над майном дитини  

31. Про встановлення опіки над майном дитини  

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

підтвердження місця проживання дитини К*І*А*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Р*А*А*, *** року народження, для 

її тимчасового виїзду за межі України  

34. Про надання дозволів 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про надання статусу 
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Зайшов Вязовцев В.В. 

 

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Табалов А.О. в цілому “за” - 12 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

25.04.2019 р. 

№ 268 

Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми боротьби з 

амброзією полинолистою на території міста Кропивницького 

на 2019-2023 роки” 

 

 

Зайшов Голуб Д.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 269 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць у садівничому 

товаристві “ім.Тимірязєва” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 270 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про утворення департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 271 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 272 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю 

КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для 

оголошень на стінах житлових будинків м.Кропивницького  

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - це буде на всіх будинках? 

Мездрін В.М. - де будуть укладені угоди. 

Голуб Д.В. - ми вже приймали подібне рішення. Чи були 

якісь зауваження? 

Мездрін В.М. - не було. 

Сосонський О.М. 

Фросіняк Р.В. - на 1 рік. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 273 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року 

№ 244 “Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на 

послуги з вивезення побутових відходів”  

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Морква М.О. - пропоную доопрацювати дане рішення, а 

саме виключити з преамбули постанову. 

Бегун А.П. - яким чином дане рішення вплине на тариф? 

Морква М.О. - не вплине. 

Голуб Д.В. - чи збільшиться вартість? 

Морква М.О. - да. 

Онул Л.А. - хіба ви вивозите таку кількість сміття? 

Макаров А. - да. 

Фросіняк Р.В., Артеменко Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” - 5   

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

 

 



 

7 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Бегун А.П., Сосонський О.М., Вязовцев В.В. 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 274 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного 

будівництва, що ліквідується 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 275 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до назв об'єктів будівництва  

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 276 (додається) 
 

Вийшов Мосін О.В. 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 277 (додається) 
 

Зайшов Мосін О.В. 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 278 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А1840” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 279 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 280 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 281 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького квартири № 61 по вул.Пацаєва, 12, 

корп.1 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 282 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 283 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 284 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 285 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 286 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 287 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 288 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 289 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 290 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 291 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання службової квартири  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 292 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дзюба Н.Є. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 293 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 162 “Про затвердження 

нового складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради” 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 294 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 295 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 296 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 297 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 298 (додається) 

 



 

11 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

К*І*А*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - як довго розглядаються такі питання? 

Тимоховська Т.М. - тиждень, але необхідно викликати 

одного з батьків. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 299 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Р*А*А*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 300 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 301 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 302 (додається) 

 

 

 

Секретар міської ради      А.ТАБАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 9 

 засідання виконкому 14 травня 2019 року 

 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми боротьби з 

амброзією полинолистою на території міста Кропивницького 

на 2019-2023 роки” (Рішення прийнято шляхом опитування) 

25.04.2019 р. 

№ 268 

   

2. Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року 14.05.2019 р. 

№ 269 
   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць у садівничому 

товаристві “ім.Тимірязєва” 

№ 270 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про утворення департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького” 

№ 271 

   

5. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 272 

   

6. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю 

КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для оголошень 

на стінах житлових будинків м.Кропивницького  

№ 273 

   

7. Про затвердження нового складу міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

№ 274 

   

8. Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного 

будівництва, що ліквідується 

№ 275 

   

9. Про внесення змін до назв об'єктів будівництва  № 276 
   

10. Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля № 277 
   

11. Про встановлення пільги з орендної плати № 278 
   

12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А1840” 

№ 279 

   

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

№ 280 

   

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

№ 281 

   



 

2 

15.   Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького квартири № 61 по вул.Пацаєва, 12, 

корп.1 

№ 282 

   

16. Про зняття з балансу приватизованого житла № 283  
   

17. Про зняття з балансу приватизованого житла № 284 
   

18. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій 

№ 285 

   

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 286 

   

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

№ 287 

   

21. Про взяття громадян на квартирний облік № 288 
   

22. Про зняття громадян з обліку  № 289 
   

23. Про розподіл квартир № 290 
   

24. Про виключення квартири із числа службових № 291 
   

25. Про затвердження рішення про надання службової квартири  № 292 
   

26. Про надання ордера на жиле приміщення № 293 
   

27. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 162 “Про затвердження 

нового складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради” 

№ 294  

   

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 295 
   

29. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 296 
   

30. Про встановлення опіки над майном дитини № 297 
   

31. Про встановлення опіки над майном дитини № 298 
   

32. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини К*І*А*, 

*** року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

№ 299 

   

33. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини Р*А*А*, 

*** року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України  

№ 300 

   

34. Про надання дозволів № 301 
   

35. Про надання статусу № 302 



 


