
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 23 листопада 2021 року         № 788 

 

  
 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради                           

«Про внесення змін до рішення міської ради 

від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про 

затвердження Міської програми соціально-

правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 

2020-2022 роки» (зі змінами)» 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити    проєкт   рішення   Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,  

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки» (зі змінами)», що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей забезпечити внесення 

даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                

С.Колодяжного. 

 
 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Тетяна Тимоховська 35 83 33



 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 
«_____»_________ 2021 року №___  

 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «_____» ____________ 2021 року      № ____ 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про 

затвердження Міської програми соціально-

правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 

2020-2022 роки» (зі змінами) 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кропивницька міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради                                                   

від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання                                           

на 2020-2022 роки» (зі змінами), а саме додаток до Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому  

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки 

викласти у новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  

комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, з питань бюджету та податкової політики, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                                                              Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Тетяна Тимоховська 35 83 33 


