
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 м.Кропивницький                           від 23 лютого 2021 року 

 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

 

Артеменко Н.М. - директор виконавчий товариства з додатковою 

відповідальністю “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Балакірєва С.М. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Вєхтєв В.В. 

 

- голова громадської організації “Об'єднання ветеранів 

АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку 

спеціального призначення “Редут” 

Згривець Р.Ф. - генеральний директор ТОВ “АФ Відродження” та    

ТОВ “АФ Хлібодар”, директор ТОВ “Колорит+” 

Колодяжний С.О. 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Колюка О.С. - секретар Кропивницької міської ради восьмого 

скликання   

Кролевець А.В. 

 

- генеральний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Екселент М” 

Солонар Л.М. 

 

- віцепрезидент Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати 

Марченко Л.М. 

 

- староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

Закаблуковський В.О. -

  

голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради 

Стецюк В.Н. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 
 

Бабаєва О.В. - начальник управління інформаційних технологій 

Бєжан М.М. - заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Вовенко О.А. -  т.в.о. начальника управління земельних відносин та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

  та цивільного захисту населення 

Нікітенко О.В. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Пасенко А.С. - начальник управління комунальної власності  

Савченко Т.М. - т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Мосін О.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Рахуба Н.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій Кропивницької міської ради 

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із засобами масової 

  інформації  

 

 

А.Райкович  Пропоную розпочати засідання. Вам був наданий на розгляд 

порядок денний у кількості 33 питань. Які будуть 

пропозиції? 

Т.Тимоховська Пропоную не розглядати додаткове питання у зв”язку з тим, 

що батьки дитини самі зареєстрували її. 

А.Райкович Хто за те, щоб запропонований порядок денний прийняти в 

цілому? 

Результати 

голосування: 

„за” - 12  “проти” - “утримались” -   
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П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  
 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання фінансової підтримки міським громадським об’єднанням 

соціальної спрямованості у 2021 році 

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2021 рік 

 Гурський Вячеслав Володимирович 

3. Про затвердження Порядку придбання жилого приміщення (квартири) 

для багатодітних сімей, в яких народилися четверо дітей 

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

4. Про затвердження складу Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва 

5. Про затвердження складу комісії з питань забезпечення своєчасності та 

повноти сплати податків і зборів 

6. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП „Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат” 

 Вовенко Олег Анатолійович 

7. Про видачу ордера на видалення зелених насаджень 

 Савченко Тетяна Миколаївна 

8. Про присвоєння номера 3 квартирам номери 2 та 3 у будинку по                  

вул. Великій Перспективній, 32/11 м. Кропивницького 

9. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

надання дозволу на списання дебіторської заборгованості” 

10. Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно корисних 

робіт та переліку об’єктів, на яких засуджені та правопорушники будуть 

виконувати роботи у 2021 році 

 Нікітенко Олександр Володимирович 

11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

звільнення у 2021 році вихованців КЗ „Дитячий будинок „Наш дім” 

Міської ради міста Кропивницького” від сплати адміністративного 

збору, який зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади” 

12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

звільнення у 2021 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади” 

 Пасенко Алла Сергіївна 

13. Про надання дозволу на списання автомобіля 

14. Про надання дозволу на списання автомобіля 

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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” 
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16. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 26 січня 2021 року № 42 „Про скасування дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами від 07 квітня 2015 року № 1684” 

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 10 січня 

2017 року № 1979 

18. Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої реклами фізичній 

особі-підприємцю КРИВШЕНКО О.С. 

19. Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої реклами  

ТОВ „МААЛТА” 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

21. 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” 

22. Про надання статусу 

23. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 12 січня 2021 року № 24 „Про надання дозволів”  

24. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 26 січня 2021 року № 54 „Про утворення прийомної 

сім’ї Олієвських та влаштування до неї на виховання та спільне 

проживання малолітніх дітей” 

25. Про внесення  змін до  рішення  виконавчого комітету  міської  ради  від  

24 липня 2020 року № 317 „Про утворення комісії” 

26. Про надання дозволів 

27. Про надання дозволів 

28. Про надання дозволів 

29. Про надання дозволів на отримання грошової компенсації 

30. Про продовження терміну перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

31. 

 

 

32. 

33. 

 

 

 

 

 

 
 

Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

 

Глушаєва Ірина Миколаївна 

Про передачу проєктно-кошторисної документації 

Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького матеріальних активів, які  

перебувають на балансі Новенської селищної ради” 

Різне 

Шляхом опитування прийнято рішення 

 

№ 89 від 15.02.2021року  «Про негайне відібрання дітей» 

 № 90 від 17.02.2021року  «Про затвердження рішення»  
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СЛУХАЛИ:  Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об’єднанням соціальної спрямованості у 2021 році 

Доповідала: Ю.Вовк 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 91 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про основні заходи цивільного захисту міста на 2021 рік 

Доповідав: С.Коваленко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 92  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Порядку придбання жилого приміщення 

(квартири) для багатодітних сімей, в яких народилися 

четверо дітей 

Доповідав: В.Гурський 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 93 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва 

Доповідала: Н.Рахуба 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 94 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків і зборів 

Доповідала: Н.Рахуба 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 95  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою  

ДП „Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідала: Н.Рахуба 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 96  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про видачу ордера на видалення зелених насаджень 

Доповідав: О.Вовенко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 97  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 3 квартирам номери 2 та 3 у 

будинку по вул. Великій Перспективній,32/11  

м. Кропивницького 

Доповідала: Т.Савченко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 98  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про надання дозволу на списання дебіторської 

заборгованості” 

Доповідала: Т.Савченко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 99 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно 

корисних робіт та переліку об’єктів, на яких засуджені та 

правопорушники будуть виконувати роботи у 2021 році 

Доповідала: Т.Савченко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 100 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про звільнення у 2021 році вихованців КЗ „Дитячий 

будинок „Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” від 

сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади” 

Доповідав: О.Нікітенко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 101 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про звільнення у 2021 році окремих категорій осіб 

від оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади” 

Доповідав: О.Нікітенко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення  № 102 (додається)  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання автомобіля 

Доповідала: А.Пасенко 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 103  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання автомобіля 

Доповідала: А.Пасенко 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 104  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  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” 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 105  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 січня 2021 року № 42 

„Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами від 07 квітня 2015 року № 1684” 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 106  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 січня 2017 року № 1979 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 107 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю КРИВШЕНКО О.С. 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 108 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої 

реклами ТОВ „МААЛТА” 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 109  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

Доповідала: І.Мартинова 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 110  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  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” 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 111 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 112  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року № 24 

„Про надання дозволів”  

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 113  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 січня 2021 року № 54 

„Про утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх 

дітей” 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 114  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін до  рішення  виконавчого комітету  

міської  ради  від 24 липня 2020 року № 317 „Про утворення 

комісії” 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 115  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 116 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 117  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 118 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на отримання грошової компенсації 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 119 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” – 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 120  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

Доповідала: Т.Тимоховська 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 121  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про передачу проєктно-кошторисної документації 

Доповідала: І.Глушаєва 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 122  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького матеріальних активів, які перебувають на 

балансі Новенської селищної ради” 

Доповідала: І.Глушаєва 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

 

Міський голова 

Прийняти рішення № 123  (додається) 

 

 

                                                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 4 

засідання виконкому 23 лютого 2021 року 

 
1. Про негайне відібрання дітей № 89 

15.02.21 

2. Про затвердження рішення № 90 

17.02.21 

3. Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об’єднанням соціальної спрямованості у 2021 році 

№ 91 

   

4. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2021 рік № 92 

   

5. Про затвердження Порядку придбання жилого приміщення 

(квартири) для багатодітних сімей, в яких народилися четверо 

дітей 

№ 93 

   

6. Про затвердження складу Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва 

№ 94 

   

7. Про затвердження складу комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків і зборів 

№ 95 

   

8. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП „Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат” 

 

№ 96 

9. Про видачу ордера на видалення зелених насаджень 

 

№ 97 

10. Про присвоєння номера 3 квартирам номери 2 та 3 у будинку по  

вул. Великій Перспективній, 32/11 м. Кропивницького 

 

№ 98 

11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про надання дозволу на списання дебіторської заборгованості” 

№ 99 

   

12. Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно 

корисних робіт та переліку об’єктів, на яких засуджені та 

правопорушники будуть виконувати роботи у 2021 році 

 

№ 100 

13. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про звільнення у 2021 році вихованців КЗ „Дитячий будинок 

„Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади” 

 

№ 101 

   

14. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про звільнення у 2021 році окремих категорій осіб від оплати 

вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади” 

 

№ 102 
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15. Про надання дозволу на списання автомобіля 

 

№ 103 

16. Про надання дозволу на списання автомобіля 

 

№ 104 

17. 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” 

 

№ 105 

18. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 січня 2021 року № 42 „Про 

скасування  дозволу на  розміщення   зовнішньої   реклами   від  

07 квітня 2015 року № 1684” 

№ 106 

   

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 10 

січня 2017 року № 1979 

№ 107 

 

 

20. Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КРИВШЕНКО О.С. 

 

№ 108 

21. Про   надання   дозволу   на   розміщення   зовнішньої реклами  

ТОВ „МААЛТА” 

№ 109 

   

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

 

№ 110 

23. 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” 

 

№ 111 

24. Про надання статусу 

 

№ 112 

25. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року № 24 „Про 

надання дозволів”  

 

№ 113 

26. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 січня 2021 року № 54 „Про 

утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування до неї на 

виховання та спільне проживання малолітніх дітей” 

 

№ 114 

27. Про внесення  змін до  рішення  виконавчого комітету  міської  

ради  від 24 липня 2020 року № 317 „Про утворення комісії” 

№ 115 
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28. Про надання дозволів  

 

№ 116 

29. Про надання дозволів  

 

№ 117 

30. Про надання дозволів  

 

№ 118 

31. Про надання дозволів на отримання грошової компенсації 

 

№ 119 

32. Про продовження терміну перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя 

 

№ 120 

33. Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

 

№ 121 

34. Про передачу проєктно-кошторисної документації 

 

№ 122 

35. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

матеріальних активів, які перебувають на балансі Новенської 

селищної ради” 

№ 123 

 


