
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 6 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 м.Кропивницький                         від 23 березня 2021 року 

 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

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” 

Закаблуковський В.О. -

  

голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради 

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

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Артеменко Н.М. - директор виконавчий товариства з додатковою 

відповідальністю “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Марченко Л.М. 

 

- староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

Солонар Л.М. 

 

- віцепрезидент Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 
 

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

  виконавчих органів ради 

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

  виконавчих органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник департаменту соціальної політики   

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Пасенко А.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Яндович Ю.В. - заступник начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектору мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

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

  архітектури 

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

  торгівлі та інвестицій  

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

Татарко Д.С. - заступник начальника 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  

 

Райкович А.П.            Пропоную розпочати засідання виконкому. На порядок 

денний вноситься 47 питань. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

 
 

Райкович А.П.  Які будуть пропозиції до порядку денного? Нема. 

Пропоную прийняти порядок денний в цілому 
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ПОРЯДОК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

1. Про організацію проведення призову громадян України                                 

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-червні               

2021 року 

 Житник Валерій Петрович 

2. Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів регулярних 

спеціальних перевезень до садово-городніх товариств на 2021 рік 

 Краснокутський Олег Володимирович 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького 

міського центру соціальних служб” 

 Костенко Лариса Давидівна 

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 Макарук Оксана Олександрівна 

5. Про затвердження фінансових планів 

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького” 

7. Про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан, для 

вирішення соціально-побутових питань 

 Пількін Валерій Анатолійович 

8. Про взяття громадян на квартирний облік 

9. Про виключення квартири із числа службових 

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

10. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і              

2023 роки” 

11. Про визначення місць для здійснення сезонної торгівлі у місті 

Кропивницькому 
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

12. Про закінчення опалювального сезону 2020/2021 року 

13. Про визначення замовником 

14. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів 

 Назарець Анна Федорівна 

15. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

найменування вулиць і провулків в громадській організації „Садівниче 

товариство „Восход” 

16. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

найменування вулиць і провулків у Кіровоградському міському 

товаристві садоводів-любителів „Будівельник” 

17. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

найменування вулиць” 

 Пасенко Алла Сергіївна 

18. Про надання дозволу на списання об”єкта 

19. Про надання дозволу на списання автомобілів 

20. Про дозвіл на списання медичного обладнання 

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

14 січня 2020 року № 11 „Про створення комісії по інвентаризації, 

візуальному обстеженню технічного стану пам”ятників, пам”ятних, 

інформаційних знаків та дощок на території міста Кропивницького” 

22. Про переведення жилого будинку по проїзду Євгена Березняка,38-а у               

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

23. Про переведення жилої квартири № 12 по вул.Гоголя, 78 у                             

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

24. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

14 лютого 2017 року № 1992 

25. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

15 квітня 2008 року № 753 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

26. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

27. Про затвердження висновку щодо доцільності повернення дитини 

матері 

28. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дітей від 

батьків без позбавлення батьківських прав 

29. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 
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30. Про затвердження висновку 

31. Про затвердження висновку 

32. Про затвердження висновку 

33. Про затвердження висновку 

34. Про затвердження висновку 

35. Про влаштування дітей в сім”ю патронатного вихователя 

36. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

37. Про надання статусу 

38. Про втрату статусу 

39. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

40. Про встановлення опіки над майном дитини 

41. Про припинення опіки над майном дітей 

42. Про зміну підстав у наданні правового статусу дитині, позбавленій 

батьківського піклування 

43. Про призначення уповноваженими особами 

44. Про звільнення від здійснення повноважень опікунів та піклувальників 

над дітьми 

45. Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу                  

Кажанової Л.О. 

46. Про надання дозволів 

47. Про надання дозволів 

 Різне 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення призову громадян України                                 

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

червні 2021 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 154  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств на 2021 рік 

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 155 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про встановлення граничної чисельності працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 156  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи 

№ 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 157 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження фінансових планів 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 158 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження складу комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 159 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан, 

для вирішення соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк ЮМ. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 160 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 161 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 162 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та 

основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. – які програми є інвестиційними? 

Рахуба Н.А. – вони є всі інвестиційними 

Кролевець А.В. – чи є інвестори? 

Райкович А.П. – наразі немає, ведеться постійна робота, 

зараз опрацьовується питання щодо інвестора для                       

КП „Теплоенергетик”, інвестиції складатимуть 500 млн грн. 

Результати 

голосування: 

“за” – 9  “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 163 з доопрацюванням (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місць для здійснення сезонної торгівлі у 

місті Кропивницькому 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. – це за заявами? 

Рахуба Н.А. – зараз визначаються місця, потім будуть заяви 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 164 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про закінчення опалювального сезону 2020/2021 року 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 165 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення замовником 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 166  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 167 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про найменування вулиць і провулків в громадській 

організації „Садівниче товариство „Восход” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 
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Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” – 
 

Вирішили: Прийняти рішення № 168  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про найменування вулиць і провулків у 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

„Будівельник” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 169 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про найменування вулиць” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 170  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання об”єкта 

Доповідала: Пасенко А.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 171 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання автомобілів 

Доповідала: Пасенко А.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 172  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання медичного обладнання 

Доповідала: Пасенко А.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 173  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 січня 2020 року № 11 „Про створення комісії по 

інвентаризації, візуальному обстеженню технічного стану 

пам”ятників, пам”ятних, інформаційних знаків та дощок на 

території міста Кропивницького” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 174 (додається) 

 



                                9 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилого будинку по проїзду Євгена 

Березняка,38-а у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 175 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 12 по вул.Гоголя, 78 у                             

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 176  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 14 лютого 2017 року № 1992 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 177 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 15 квітня 2008 року № 753 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 178 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 179 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності повернення 

дитини матері 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 180 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дітей від батьків без позбавлення батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 181 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 182 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 183  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  184 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  185 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 186  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 187  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування дітей в сім”ю патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 188  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 189  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 190 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 191  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 192  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 193 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 194 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зміну підстав у наданні правового статусу дитині, 

позбавленій батьківського піклування 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  195 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженими особами 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 196 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від здійснення повноважень опікунів та 

піклувальників над дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   
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Вирішили: Прийняти рішення № 197  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу                  

Кажанової Л.О. 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 198 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 199 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

 

 

Міський голова 

Прийняти рішення № 200 (додається) 

 

 

 

                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 6 

засідання виконкому 23 березня 2021 року  

 

1. Про організацію проведення призову громадян України                                 

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

червні  2021 року 
 

№ 154 

2. Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств на 2021 рік 

 

№ 155 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про встановлення граничної чисельності працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб” 

 

№ 156 

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

№ 157 

   

5. Про затвердження фінансових планів № 158 

   

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького” 

 

№ 159 

7. Про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан, 

для вирішення соціально-побутових питань 

 

№ 160 

8. Про взяття громадян на квартирний облік 

 

№ 161 

9. Про виключення квартири із числа службових № 162 

   

10 Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022 і 2023 роки” 

 

№ 163 

11. Про визначення місць для здійснення сезонної торгівлі у місті 

Кропивницькому 

№ 164 

   

12. Про закінчення опалювального сезону 2020/2021 року 

 

№ 165 

13. Про визначення замовником 

 

№ 166 
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14. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

 

№ 167 

15. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про найменування вулиць і провулків в громадській 

організації „Садівниче товариство „Восход” 

 

№ 168 

16. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про найменування вулиць і провулків у Кіровоградському 

міському товаристві садоводів-любителів „Будівельник” 

№ 169 

   

17. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про найменування вулиць” 

№ 170 

 

 

18. Про надання дозволу на списання об”акта 

 

№ 171 

19. Про надання дозволу на списання автомобілів № 172 

   

20. Про дозвіл на списання медичного обладнання 

 

№ 173 

21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 січня 2020 року № 11 „Про створення комісії по 

інвентаризації, візуальному обстеженню технічного стану 

пам”ятників, пам”ятних, інформаційних знаків та дощок на 

території міста Кропивницького” 

 

№ 174 

22. Про переведення жилого будинку по проїзду Євгена 

Березняка,38-а у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

 

№ 175 

23. Про переведення жилої квартири № 12 по вул.Гоголя, 78 у                             

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

 

№ 176 

24. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

14 лютого 2017 року № 1992 

 

№ 177 

25. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

15 квітня 2008 року № 753 

№ 178 

 

 

26. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

№ 179 

27. Про затвердження висновку щодо доцільності повернення 

дитини матері 

 

№ 180 

28. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дітей 

від батьків без позбавлення батьківських прав 

 

№ 181 



3 

29. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

 

№ 182 

30. Про затвердження висновку 

 

№ 183 

31. Про затвердження висновку 

 

№ 184 

32. Про затвердження висновку 

 

№ 185 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

 

43.  

 

44. 

 

 

45. 

 

 

46. 

 

47. 

 

 

 

Про затвердження висновку 

 

Про затвердження висновку 

 

Про влаштування дітей в сім”ю патронатного вихователя 

 

Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

 

Про надання статусу 

 

Про втрату статусу 

 

Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування 

над неповнолітньою дитиною 

 

Про встановлення опіки над майном дитини 

 

Про припинення опіки над майном дітей 

 

Про зміну підстав у наданні правового статусу дитині, 

позбавленій батьківського піклування 

 

Про призначення уповноваженими особами 

 

Про звільнення від здійснення повноважень опікунів та 

піклувальників над дітьми 

 

Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу                  

Кажанової Л.О. 

 

Про надання дозволів 

 

Про надання дозволів 

№ 186 

 

№ 187 

 

№ 188 

 

№ 189 

 

№ 190 

 

№ 191 

 

№ 192 

 

 

№ 193 

 

№ 194 

 

№ 195 

 

№ 196 

 

 

№ 197 

 

 

№ 198 

 

 

№ 199 

 

№ 200 

 


