
П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень шляхом опитування 

станом на 14 квітня 2020 року 

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 03.04.2020 р. 

№ 159 

   

2. Про передачу продуктів харчування 10.04.2020 р. 

№ 160 

   

3. Про передачу продуктів харчування 10.04.2020 р. 

№ 161 

   

4. Про влаштування неповнолітньої дитини-сироти до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” 

14.04.2020 р. 

№ 162 

   

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 163 

   

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

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

№ 164 

   

7. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих/померлих та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил для 

вирішення соціально-побутових питань 

№ 165 

   

8. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих/померлих та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил 

№ 166 

   

9. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 167 

   

10. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 34-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 

№ 168 

   

11. Про надання статусу № 169 
   

12. Про надання статусу № 170 
   

13. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 171 
   

14. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 172 
   

15. Про встановлення опіки над майном дитини № 173 
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16. Про встановлення опіки над майном дитини № 174 

   

17. Про погодження заяви комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

№ 175 

   

18. Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

№ 176 

   

19. Про надання дозволів № 177 

   

20. Про надання дозволів № 178 

   

21. Про надання дозволів № 179 

   

22. Про надання дозволів № 180 

   

23. Про вибуття дітей із сім'ї патронатного вихователя № 181 

   

24. Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових планів закладів охорони 

здоров'я, що належать до територіальної громади міста 

Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі 

комунальних некомерційних підприємств 

№ 182 

   

25. Про погодження тимчасово встановлених комунальним 

некомерційним підприємством “Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня” Міської ради міста 

Кропивницького” тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування 

№ 183 

   

26. Про погодження тимчасово встановлених комунальним 

некомерційним підприємством “Територіальне стоматологічне 

об'єднання” Міської ради міста Кропивницького” тарифів на 

платні послуги з медичного обслуговування 

№ 184 

 


