
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 25 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 23 грудня 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” 

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 

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

виконавчих органів ради 

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

органів ради 

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: 

 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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 

Горбенко О.А. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

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

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із засобами масової 

  інформації  

Запорожан С.В. - головний редактор ТОВ “Вечірня газета” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Брюм Олена Миколаївна 

1. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

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

затвердження переліку уточнених назв і написання українською мовою площ, 

проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків, бульварів міста 

Кропивницького” 
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 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                          

м. Кропивницького на 2020 рік 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових 

верств населення міста Кропивницького  

5. Про затвердження акта безоплатного приймання-передачі з державної власності 

до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об'єктів  

  

 Колюка Олег Сергійович 

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності цілісного 

майнового комплексу дошкільного навчального закладу” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович  

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

передачу майна” 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

8. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2020 року 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від                         

15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408” 

10. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в        

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

 

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік 

12. Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького  

13. Про зняття громадян з обліку 

14. Про віднесення квартир до числа службових 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами адвокату    

Завгородній В.В.  

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                          

28 березня 2019 року № 2173  
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17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “АМРІТА-СЕРВІС” 

18. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20 червня 2012 року № 515 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

19. Про відрахування М*К*М* та М*С*М* з прийомної сім'ї Г*О*С* 

20. Про втрату статусу 

21. Про встановлення опіки над майном дітей 

22. Про поповнення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до неї на виховання 

та спільне проживання малолітньої дитини 

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

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

підтвердження місця проживання дитини М*С*В*, *** року народження, для 

його тимчасового виїзду за межі України 

25. Про надання дозволів  

26. Про надання дозволів  

27. Про призначення уповноваженої особи  

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  
 
 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про надання статусу 

2. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

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

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

його тимчасового виїзду за межі України 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького приватизованих квартир  

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Мосін О.В. 
 Внести на розгляд проєкт рішення виконкому “Про демонтаж 

самовільно розміщених рекламних засобів” 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Брюм Олена Миколаївна 

1. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

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

затвердження переліку уточнених назв і написання українською мовою площ, 

проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків, бульварів міста 

Кропивницького” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                          

м. Кропивницького на 2020 рік 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових 

верств населення міста Кропивницького  

5. Про затвердження акта безоплатного приймання-передачі з державної власності 

до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об'єктів  

  

 Колюка Олег Сергійович 

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності цілісного 

майнового комплексу дошкільного навчального закладу” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович  

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

передачу майна” 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

8. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2020 року 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від                         

15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408” 

10. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в        

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 
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 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік 

12. Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького  

13. Про зняття громадян з обліку 

14. Про віднесення квартир до числа службових 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами адвокату    

Завгородній В.В.  

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                          

28 березня 2019 року № 2173  

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “АМРІТА-СЕРВІС” 

18. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20 червня 2012 року № 515 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

19. Про відрахування М*К*М* та М*С*М* з прийомної сім'ї Г*О*С* 

20. Про втрату статусу 

21. Про встановлення опіки над майном дітей 

22. Про поповнення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до неї на виховання 

та спільне проживання малолітньої дитини 

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

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

підтвердження місця проживання дитини М*С*В*, *** року народження, для 

його тимчасового виїзду за межі України 

25. Про надання дозволів  

26. Про надання дозволів  

27. Про призначення уповноваженої особи  

28. Про надання статусу 

29. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

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

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

його тимчасового виїзду за межі України 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

31. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького приватизованих квартир  

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

32. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів 
  

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 13 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 739 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку уточнених 

назв і написання українською мовою площ, проспектів, 

вулиць, провулків, проїздів, тупиків, бульварів міста 

Кропивницького” 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 740 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2020 рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 741 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 742 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта безоплатного приймання-передачі з 

державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об'єктів  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 743 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

приватизованих квартир  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 744 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності цілісного майнового 

комплексу дошкільного навчального закладу” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 745 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 746 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на перше півріччя   

2020 року 

Доповідав: Якунін С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 747 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року            

№ 1405, 1406, 1407, 1408” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 748 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 749 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 750 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 751 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 752 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартир до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 753 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

адвокату Завгородній В.В.  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 754 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 березня 2019 року № 2173  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 755 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “АМРІТА-СЕРВІС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 756 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 20 червня 2012 року 

№ 515 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 757 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 758 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відрахування М*К*М* та М*С*М* з прийомної сім'ї 

Г*О*С* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 759 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 760 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 761 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про поповнення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітньої 

дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 762 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 763 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

М*С*В*, *** року народження, для його тимчасового 

виїзду за межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 764 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 765 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 766 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 767 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 768 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 769 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Р*М*Р*, *** року народження, для його тимчасового виїзду 

за межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 770 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 25 

 засідання виконкому 23 грудня 2019 року 

 

1. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 23.12.2019  

№ 739 
   

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження переліку уточнених назв і 

написання українською мовою площ, проспектів, вулиць, 

провулків, проїздів, тупиків, бульварів міста Кропивницького” 

№ 740 

   

3. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 

м. Кропивницького на 2020 рік 

№ 741 

   

4. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 

малозабезпечених пільгових верств населення міста 

Кропивницького  

№ 742 

   

5. Про затвердження акта безоплатного приймання-передачі з 

державної власності до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького світлофорних об'єктів  

№ 743 

   

6. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

приватизованих квартир  

№ 744 

   

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності цілісного майнового комплексу 

дошкільного навчального закладу” 

№ 745 

   

8. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

№ 746 

   

9. Про передплату періодичних видань на перше півріччя           

2020 року 

№ 747 

   

10. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 

1407, 1408” 

№ 748 

   

11. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до рішення 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в                           

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

№ 749  

   

12. Про взяття громадян на квартирний облік № 750 
   

13. Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького  

№ 751 
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14. Про зняття громадян з обліку № 752 
   

15. Про віднесення квартир до числа службових № 753 
   

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

адвокату Завгородній В.В.  

№ 754 

   

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

28 березня 2019 року № 2173  

№ 755 

   

18. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “АМРІТА-СЕРВІС” 

№ 756 

   

19. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 20 червня 2012 року         

№ 515 

№ 757 

   

20. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів № 758 
   

21. Про відрахування М*К*М* та М*С*М* з прийомної сім'ї 

Г*О*С* 

№ 759 

   

22. Про втрату статусу № 760 
   

23. Про встановлення опіки над майном дітей № 761 
   

24. Про поповнення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до неї 

на виховання та спільне проживання малолітньої дитини 

№ 762 

   

25. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 763 
   

26. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини М*С*В*,   

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

України 

№ 764 

   

27. Про надання дозволів № 765 
   

28. Про надання дозволів  № 766 
   

29. Про призначення уповноваженої особи  № 767 
   

30. Про надання статусу № 768 
   

31. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 769 

   

32. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

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

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

України 

№ 770 

 



 
 

 

 

 


