
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

 м.Кропивницький                                 від 27 квітня  2021 року 

 

Голова засідання: Райкович А.П. - міський голова 

Секретар: Брюм О.М.  - начальник управління 

діловодства та організаційної 

роботи 
     

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 

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 
 

Із складу виконкому відсутні: 
 

Вєхтєв В.В.                -  голова громадської організації „Об”єднання ветеранів                  

                                       АТО та військовослужбовців 3-го окремого  полку 

                                       спеціального призначення „Редут” 
 



 

2 
 

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 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

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

  виконавчих органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник департаменту соціальної політики 

Горбенко О.А. - начальник відділу комунікацій з громадськістю 

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

Гурський В.В. - начальник управління молоді та спорту 

Нікітенко О.В. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Пасенко А.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Воротілєнко С.К. -головний спеціаліст відділу з охорони культурної    

спадщини управління містобудування та архітектури 

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

Пількін В.А. - начальник відділу обліку житла   

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - помічник міського голови 

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

  корупції  

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

  інформації  

 

 

Райкович А.П.   Пропоную розпочати засідання 

Результати 

голосування: 

“за” – 11 “проти” - “утримались” -   

 

Райкович А.П.  Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? 

Результати 

голосування: 
 

“за” – 11 “проти” - “утримались” -   

Райкович А.П.  Які будуть доповнення? 

 Немає. Пропоную прийняти порядок денний в цілому 

Результати 

голосування: 

“за” – 11 “проти” - “утримались” -   
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П О Р Я Д О К  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

27 квітня 2021 року  
 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки 

 Брюм Олена Миколаївна 

2. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться управлінням діловодства 

та організаційної роботи Кропивницької міської ради через Центр 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького 

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

3. Про проведення міського конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо 

розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади у 2022 році 

 Пасенко Алла Сергіївна 

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження об’єкта комунальної власності м. Кропивницького, який 

підлягає приватизації” 

 Костенко Лариса Давидівна 

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

перейменування школи та комунального закладу” 

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 15 грудня 2020 року № 633 „Про організацію 

громадських робіт протягом 2021 року” 

 Гурський Вячеслав Володимирович 

7. Про передачу бюджетних призначень на 2021 рік 

 Нікітенко Олександр Володимирович 

8. Про накладення адміністративного стягнення 

 Житник Віктор Петрович 

9. Про застосування коефіцієнтів співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних 

 Пількін Валерій Анатолійович 

10. Про взяття громадян на квартирний облік 

11. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку 

12. Про виключення квартир із числа службових 

 Воротілєнко Сергій Костянтинович 

13. Про переведення жилого будинку № 47-а по вул. Архангельській у                   

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

14. Про переведення нежилого приміщення по вул. Яновського, 151 у                    

м. Кропивницькому до категорії жилих 
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15. Про переведення нежилого приміщення по вул. Яновського, 151 у                      

м. Кропивницькому до категорії жилих 

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від    

23 липня 2013 року № 1526 

 Вовк Юлія Миколаївна 

17. Про надання грошової допомоги до 76-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 

18. Про надання одноразової адресної грошової допомоги особам з 

інвалідністю 1 та 2 груп по зору для вирішення соціально-побутових 

питань 

19. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 

20. Про надання грошової допомоги гр. Н.Росляк, Є.Стельмах 

21. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

22. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

23. Про надання статусу 

24. Про надання статусу 

25. Про надання статусу 

26. Про надання статусу 

27. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства „Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу Кіровоградської обласної ради” 

28. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства „Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу Кіровоградської обласної ради” 

29. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

30. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

31. Про встановлення опіки над майном дитини 

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

33. Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника над дитиною 

34. Про припинення опіки над майном дитини 

35. Про призначення уповноваженої особи 

36. Про втрату статусу 

37. Про затвердження висновку 

38. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

матері без позбавлення батьківських прав 

39. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 

40. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 

41. Про надання дозволів 

42. Про надання дозволу 
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 43. 

 

44. 

45. 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 23 березня 2021 року № 199 „Про надання дозволів” 

Про надання дозволів 

Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 
 

         

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

2023-2024 роки 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 240 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться управлінням 

діловодства та організаційної роботи Кропивницької міської 

ради через Центр адміністративних послуг у форматі 

„Прозорий офіс” міста Кропивницького 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 241  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про проведення міського конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства щодо розвитку громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади у 2022 році 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 242 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження об’єкта комунальної власності  

м. Кропивницького, який підлягає приватизації” 

Доповідала: Пасенко А.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. – скільки об’єктів в роботі? 

Пасенко А.С. – один об’єкт 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 243 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про перейменування школи та комунального 

закладу” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 244 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2020 року № 633 

„Про організацію громадських робіт протягом 2021 року” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 245 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу бюджетних призначень на 2021 рік 

Доповідав: Гурський В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 246 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про накладення адміністративного стягнення 

Доповідав: Нікітенко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 247 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про застосування коефіцієнтів співвідношення 

безкоштовно перевезених пасажирів до платних 

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 248  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 249 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення в будинку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 250 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про виключення квартир із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 251 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилого будинку № 47-а по                             

вул. Архангельській у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Воротілєнко С.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 252  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                                 

вул. Яновського, 151 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Воротілєнко С.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 253 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                                  

вул. Яновського, 151 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Воротілєнко С.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 254 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 23 липня 2013 року № 1526 

Доповідав: Воротілєнко С.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 255  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги до 76-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 256 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

особам з інвалідністю 1 та 2 груп по зору для вирішення 

соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 257 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 258 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. Н.Росляк, Є.Стельмах 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 259 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями                                    

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 260 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 261 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 262 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 263 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 264 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 265 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства „Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 266 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства „Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 267 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 268 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 269 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 270 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 271 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника 

над дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 272 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 273 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 274 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 275 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 276 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від матері без позбавлення батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 277 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 278 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 279 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 280 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 281 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 23 березня 2021 року № 199 

„Про надання дозволів” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 282 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 283 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 284 (додається) 

 

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які увійшли до протоколу № 8 

 засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

  27 квітня 2021 року 

 

1. Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

2023-2024 роки 

№ 240 

   

2. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться управлінням 

діловодства та організаційної роботи Кропивницької міської 

ради через Центр адміністративних послуг у форматі 

„Прозорий офіс” міста Кропивницького 

№ 241 

   

3. Про проведення міського конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади у  

2022 році 

№ 242 

   

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження об’єкта комунальної власності                          

м. Кропивницького, який підлягає приватизації” 

№ 243 

   

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про перейменування школи та комунального закладу” 

№ 244 

   

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2020 року № 633 

„Про організацію громадських робіт протягом 2021 року” 

№ 245 

   

7. Про передачу бюджетних призначень на 2021 рік № 246 
   

8. Про накладення адміністративного стягнення № 247 
   

9. Про застосування коефіцієнтів співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних 
 

№ 248 

10. Про взяття громадян на квартирний облік № 249 
   

11. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку № 250 
   

12. Про виключення квартир із числа службових № 251 
   

13. Про переведення жилого будинку № 47-а по                             

вул. Архангельській у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 252 

   

14. Про переведення нежилого приміщення по                            

вул. Яновського, 151 у м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 253 

                                       

15. Про переведення нежилого приміщення по                                     

вул. Яновського, 151 у  м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 254 
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16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                    

23 липня 2013 року № 1526 

№ 255 

   

17. Про надання грошової допомоги до 76-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

№ 256 

   

18. Про надання одноразової адресної грошової допомоги особам з 

інвалідністю 1 та 2 груп по зору для вирішення соціально-

побутових питань 

№ 257 

   

19. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

№ 258 

   

20. Про надання грошової допомоги гр. Н.Росляк, Є.Стельмах № 259 
   

21. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

№ 260 

   

22. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 261 

   

23. Про надання статусу № 262 
   

24. Про надання статусу № 263 
   

25. Про надання статусу № 264 
   

26. Про надання статусу № 265 
   

27. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства „Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 266 

   

28. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства „Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 267 

   

29. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 268 
   

30. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 269 

   

31. Про встановлення опіки над майном дитини № 270 
   

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 271 
   

33. Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника над 

дитиною 

№ 272 

   

34. Про припинення опіки над майном дитини № 273 
   

35. Про призначення уповноваженої особи № 274 
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36. Про втрату статусу № 275 
   

37. Про затвердження висновку № 276 
   

38. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від матері без позбавлення батьківських прав 

№ 277 

   

39. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

№ 278 

   

40. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

№ 279 

   

41. Про надання дозволів № 280 
   

42. Про надання дозволу № 281 
   

43. 

 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 23 березня 2021 року № 199 

„Про надання дозволів” 

№ 282 

 

   

44. Про надання дозволів № 283 
   

45. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації № 284 

 
 

 

 
 

 

 


