
П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень шляхом опитування 

станом на 09 червня 2020 року 

 

 

1. Про негайне відібрання дитини 27.05.2020 р. 

№ 243 

   

2. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 01.06.2020 р. 

№ 244 

   

3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення транспортного податку на 

2021 рік” 

09.06.2020 р. 

№ 245 

   

4. Про визначення одержувачів бюджетних коштів № 246 

   

5. Про передплату періодичних видань на друге півріччя           

2020 року 

№ 247 

   

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 21 листопада 2017 року № 1197 “Про започаткування 

міської премії в галузі культури” 

№ 248 

   

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                                     

15 квітня 2020 року № 185 “Про надання грошової допомоги до 

75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” 

№ 249 

   

8. Про надання одноразової грошової допомоги на поховання 

Почесних громадян міста В*Ж*, В*К* 

№ 250 

   

9. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 14 квітня 2020 року № 168 ”Про 

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

Чорнобильської трагедії” 

№ 251 

   

10. Про присвоєння номерів квартирам у будинку за адресою: 

тупик Полтавський, * у місті Кропивницькому 

№ 252 

   

11. Про присвоєння номерів квартирам у будинку за адресою:     

вул. Григорія Синиці, * у місті Кропивницькому 

№ 253 

   

12. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 25 лютого 2020 року № 95 “Про 

взяття на баланс вартості об'єкта” 

№ 254 
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13. Про надання дозволу на оформлення паспортів прив'язки 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності по вул. Металургів (на території колишнього ринку) 

у смт Новому, м. Кропивницький 

№ 255 

   

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ДРАНКО Ю.В. 

№ 256 

   

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії з 

координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького” 

№ 257 

   

16. Про надання статусу № 258 

   

17. Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї 

патронатного вихователя 

№ 259 

   

18. Про надання дозволів № 260 

   

19. Про затвердження акта з приймання-передачі проєктно-

кошторисної документації 

№ 261 

   

20. Про нагородження Б*О*В*, П*І*В*, П*В*Г* № 262 

 

 
 


