
П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень шляхом опитування 

станом на 24 березня 2020 року 

 

 

1. Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

18.03.2020 р. 

№ 135 

   

2. Про присвоєння номера * квартирам номери * та * у будинку за 

адресою: вул. Тараса Карпи, 42 у м. Кропивницькому 

23.03.2020 р. 

№ 136 

   

3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення у 2020 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, 

яка зараховується до бюджету міста Кропивницького” 

24.03.2020 р. 

№ 137 

   

4. Про передачу книги “Лузер” № 138 

   

5. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 14 липня 2016 року № 370 “Про 

затвердження переліку об'єктів - комунальних закладів освіти, 

майно яких перебуває у комунальній власності територіальної 

громади міста Кіровограда” 

№ 139 

   

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та          

ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами” 

№ 140 

   

7. Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств на 2020 рік 

№ 141 

   

8. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 142 

   

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ТЕРПІЛОВІЙ В.В. 

№ 143 

   

10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. 

№ 144 

   

11. Про закінчення опалювального сезону 2019/2020 року № 145 

   

12. Про проведення місячника з озеленення, прибирання та 

благоустрою території міста Кропивницького 

№ 146 
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13. Про безкоштовну передачу майна  № 147 

   

14. Про взяття Л*Ю*В* на квартирний облік № 148 

   

15. Про зняття П*А*В* з квартирного обліку № 149 

   

16. Про внесення змін до квартирної справи С*С*О* № 150 

   

17. Про надання статусу № 151 

   

18. Про надання статусу № 152 

   

19. Про надання статусу № 153 

   

20. Про призначення уповноваженої особи № 154 

   

21. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 155 

   

22. Про надання дозволів № 156 

   

23. Про передачу проєктно-кошторисної документації та 

визначення замовника будівельно-монтажних робіт по об'єкту  

№ 157 

   

24. Про погодження тимчасово встановлених комунальним 

некомерційним підприємством “Поліклінічне об'єднання” 

Міської ради міста Кропивницького” тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування 

№ 158 

 


