
 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень шляхом опитування 

станом на 28 квітня 2020 року 

 

 

1. Про надання грошової допомоги до 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

15.04.2020 р. 

№ 185 
   

2. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 23.04.2020 р. 

№ 186 
   

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

28.04.2020 р. 

№ 187 
   

4. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатну передачу 

комплексу будівель по вул. Кропивницького, * з державної 

власності до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького” 

№ 188 

   

5. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28 лютого 2017 року № 95 “Про 

затвердження Порядку надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної 

операції, членам сімей загиблих, військовополонених та 

зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні 

АТО, які є мешканцями міста” 

№ 189 

   

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 25 лютого 2020 року № 89 “Про 

організацію проведення призову громадян України                      

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

червні 2020 року” 

№ 190 

   

7. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 25 лютого 2020 року № 89 “Про 

організацію проведення призову громадян України                     

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

червні 2020 року” 

№ 191 

   

8.  Про затвердження нового складу конкурсної комісії на здобуття 

міської художньої премії імені Бориса Вінтенка 

№ 192 

   

9. Про затвердження нового складу конкурсної комісії на здобуття 

міської літературної премії імені Арсенія Тарковського 

№ 193 

   

10. Про взяття громадян на квартирний облік № 194 
   

11. Про зняття громадян з квартирного обліку № 195 
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12. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади                      

м. Кропивницького житлового приміщення” 

№ 196 

   

13. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 25 лютого 2020 року № 93 “Про 

затвердження акта приймання-передачі на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому” 

№ 197 

   

14. Про визначення уповноваженою юридичною особою № 198 

   

15. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2021 роки” 

№ 199 

   

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами      

ТОВ “РУШ” 

№ 200 

   

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами       

ТОВ “СІТІ ІНВЕСТ ЦЕНТР” 

№ 201 

   

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами      

ТОВ “КІРОВОГРАДІНВЕСТБУД” 

№ 202 

   

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЯРИНІЧ-БУЧИНСЬКІЙ Н.П. 

№ 203 

   

20. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ДП “АДІДАС-УКРАЇНА” 

№ 204 

   

21.  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів № 205 

   

22. Про надання статусу № 206 

   

23. Про встановлення опіки над майном дитини № 207 

   

24. Про припинення опіки над майном № 208 

   
 


