
П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень шляхом опитування 

станом на 12 травня 2020 року 

 

 

1. Про проведення інвентаризації об'єктів незавершеного 

будівництва та проєктно-кошторисних документацій, що 

перебувають на балансі управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

28.04.2020 р. 

№ 209 

   

2. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води для 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

28.04.2020 р. 

№ 210 

   

3. Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

28.04.2020 р. 

№ 211 

   

4. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя  08.05.2020 р. 

№ 212 

   

5. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 23 грудня 2019 року     

№ 741 “Про організацію харчування учнів та вихованців 

закладів освіти м. Кропивницького на 2020 рік” 

12.05.2020 р. 

№ 213 

   

6. Про погодження тимчасово встановлених комунальним 

некомерційним підприємством “Центральна міська лікарня” 

Міської ради міста Кропивницького” тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування 

№ 214 

   

7. Про встановлення інформаційної дошки № 215 

   

8. Про погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького 

№ 216 

   

9. Про надання грошової допомоги гр. Н*Р* № 217 

   

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

політичних репресій  

№ 218 

   

11. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами       

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

№ 219 
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12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами    

від 14 серпня 2012 року № 1380 

№ 220 

   

13. Про затвердження акта приймання-передачі майна  № 221 

   

14. Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів  № 222 

   

15. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 11 вересня 2019 року № 518 

“Про присвоєння номерів часткам квартири номер * у будинку 

по пров. Павла Бута, 3 у місті Кропивницькому” 

№ 223 

   

16. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу демонтованих матеріалів” 

№ 224 

   

17. Про надання статусу № 225 

   

18. Про надання статусу  № 226 

   

19. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

№ 227 

   

20. Про припинення опіки над майном  № 228 

   

21. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

та реєстрацію місця проживання  

№ 229 

   

22. Про надання дозволів № 230 

 

 
 


