
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  № 9 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

 м.Кропивницький                    від 11 травня 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” 
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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 

Ігнатова Н.Ф. - головний спеціаліст інспекції з благоустрою 

Пасенко А.С. - начальник управління комунальної власності  

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектору мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони 

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

головного архітектора міста 

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

органів ради 

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

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

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

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

Храпак О.В. - помічник міського голови 

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

корупції  

Якунін С.В. 

 

Шустер Є.М.         

Глушаєва І.М.         

- начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 

- помічник міського голови  

- начальник відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу      

Паливода Т.П. - юрист КП „Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування” 

Вісяников Ю.І. - директор КП „Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування” 
 

Райкович А.П.    - Є пропозиція розпочати засідання виконкому. На розгляд 

виконкому вносяться 19 питань. Хто за те, щоб прийняти 

порядок денний за основу? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

 

Райкович А.П.    - Чи є додаткові питання? 

Білокінь С.В.      - Прошу додатково розглянути питання „Про погодження 

проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2276 

„Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки” 
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Райкович А.П. Хто за те, щоб додатково розглянути зазначене питання? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

 

Райкович А.П.  Я давав доручення внести на розгляд виконкому проєкт 

рішення по великоваговому транспорту. Даю доручення 

Вергуну О.С. на наступний виконком внести проєкт 

рішення. 

Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

    

П О Р Я Д О К  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  
 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

передачу майна” 
  

 Ігнатова Наталія Федорівна 

2. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться інспекцією з благоустрою  

Кропивницької міської ради через Центр адміністративних послуг у 

форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького 
  

 Глушаєва Ірина Миколаївна 

3. Про затвердження акта приймання-передачі 
  

 Назарець Анна Федорівна 

4. Про затвердження мережі, штатів і контингентів на 2021 рік по галузі 

„Культура” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

5. Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

6. Про безоплатну передачу майна 
  

 Пасенко Алла Сергіївна 

7. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

ліквідацію комунального підприємства „Правник” 
  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

8. Про схвалення текстових та графічних матеріалів „Внесення змін до 

комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових 

споруд  для   провадження    підприємницької   діяльності   на   території  

м. Кропивницького” 
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 Рахуба Ніна Афанасіївна 

9. Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників 

бюджетних коштів на 2021 рік 

10. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

11. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 
 

12. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

13. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

14. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про затвердження висновку 

16. Про затвердження висновку 

17. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

18. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 13 квітня 2021 року № 234 „Про надання дозволів” 

19. Про надання дозволів 
  

 Білокінь Сергій Валентинович 

20. 

 

 

 

 

 

Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2276 

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 

роки» 

 

 

Різне 
 

 

 Про продовження терміну перебування дитини в сім”ї 

патронатного вихователя 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення від 07.05.2021 р. № 285 шляхом 

опитування  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про передачу майна” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 286 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться інспекцією з 

благоустрою  Кропивницької міської ради через Центр 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького 

Доповідала: Ігнатова Н.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 287  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі 

Доповідала: Глушаєва І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 288 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження мережі, штатів і контингентів на 2021 рік 

по галузі „Культура” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 289  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат 

для проведення поховання 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  290 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу майна 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 291 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про ліквідацію комунального підприємства 

„Правник” 

Доповідала: Пасенко А.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 292 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про схвалення текстових та графічних матеріалів 

„Внесення змін до комплексної схеми розміщення та 

архітектурних типів тимчасових споруд  для   провадження   

підприємницької   діяльності   на   території  

м. Кропивницького” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. – чому управління не надало матеріали, що 

затверджуються? Хочу внести пропозицію, щоб всі 

матеріали на погодження членів виконкому надавались 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 293 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в 

межах загального обсягу бюджетних призначень головних 

розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Рахуба Н.А. – прошу погодити даний проєкт рішення з 

доопрацюванням 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 294 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Рахуба Н.А. – пропонується встановити тарифи для                

ФОП Мельник, подані документи відповідають 

нормативним. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. – чому ми повинні їм встановлювати 

тарифи? Це вони хочуть за наше рішення сховатись? У нас є 

комунальне підприємство. Вони що, займаються важливою 

справою, утримують кладовища чи прибирають там? Цим 

займається наше комунальне підприємство. 

Рахуба Н.А. – згідно з порядком вони мають право надавати 

ці послуги та укладати договори з різними суб’єктами на 

надання тих чи інших послуг. 

Райкович А.П. – шановні колеги, які є запитання? 

Закаблуковський В.О. – я знаю, що, крім комунального 

підприємства, є ще підприємства, які надають ці послуги. 

Чи можете ви сказати, скільки у нас таких підприємств та 

порівняти з іншими містами з такою ж кількістю населення. 

Рахуба Н.А. - за офіційною інформацією, у нас є 10 таких 

суб’єктів, одним з них є наше комунальне підприємство, 

зараз вносяться на розгляд ще 5 суб’єктів, тобто, всього 15. 
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 Що стосується інших міст, то знайти офіційну інформацію 

неможливо, але, за неофіційною інформацією, у інших 

містах така кількість підприємств є меншою. 

Кролевець А.В. – а що, не вистачає, що, потрібно ще? 

Райкович А.П. – справа не в тому, що не вистачає, вони 

зареєстровані як суб’єкти господарювання і мають право 

звернутися до виконавчого комітету з питанням, на яке вони 

мають право. 

Кролевець А.В. – вони мають право працювати і працюють, 

але їх кількість значно більша, ніж в інших обласних 

центрах. То скажіть, у нас є комунальне підприємство, то 

тим самим ми можемо підірвати його економічний стан. 

Тому що воно, крім надання цих послуг, що 

затверджуються, займається ще охороною, прибиранням, 

вивезенням. Тому я задав це питання, що, нам не вистачає 

цих послуг? 

Рахуба Н.А. – на даний момент мова йде про мінімальний 

перелік послуг, що надаються. Насправді вони можуть 

надавати і інші послуги. 

Кролевець А.В. – чому вони не надають пропозиції щодо 

охорони, прибирання, вивезення сміття? Тобто, цю верхівку 

вони зняли, а  все інше повинно надавати комунальне 

підприємство за рахунок бюджетних коштів. 

Рахуба Н.А. – в даному випадку нормативні документи 

(2003 року) дозволяють їм звертатись з пакетом документів 

до місцевого самоврядування, щоб встановити тарифи на 

мінімальний перелік ритуальних послуг. Вони цю норму 

витримали. У нас є ще 3 суб’єкти, яким встановлено було 

тарифи у 2016 році. Вони мають право подати документи на 

перегляд цих тарифів.  

Кролевець А.В. – а яка думка представників комунального 

підприємства? 

Паливода Т.П. – є інформація, що у деяких містах (Чернігів, 

Івано-Франківськ, інші) надавачами ритуальних послуг є 

виключно комунальні підприємства. Що стосується інших 

міст, то там працюють від 3 до 6 суб’єктів. Більше 10 

підприємств на ринку, це виключна ситуація 

Кропивницького. 

Райкович А.П. – ця ситуація не йде всупереч діючому 

законодавству, це треба врахувати як інформаційний 

матеріал, до того, що ця кількість підприємств є надмірною. 

Слава Богу, у Кропивницькому не вмирає така кількість 

людей, щоб 15 суб’єктів займались похованням. Шановні 

колеги, які є ще питання? 

Солонар Л.М. – чи були якісь нарікання на роботу цих  
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 суб’єктів? Наприклад, у нас працює КП „Електротранс” та 

інші суб’єкти господарювання. То якраз до „Електротранса” 

таких нарікань не було, до приватних перевізників були. Як 

у даному випадку? 

Паливода Т.П. – таких нарікань до підприємств із 

затвердженим переліком останнім часом не було, ми з ними 

створили дорадчу раду і всі питання вирішуємо, займаємось 

профілактикою. Що стосується інших суб’єктів, то такі 

нарікання є, але люди після поховання вже не хочуть 

звертатися зі скаргами. 

Райкович А.П. – Ніно Афанасіївно, скажіть, без прийняття 

рішення про встановлення тарифів ці підприємства мають 

право працювати? 

Рахуба Н.А. – вони не мають право працювати. 

Райкович А.П. – чому? А як вони зараз працюють? 

Рахуба Н.А. – із 5 суб’єктів 3 мають встановлені тарифи 

2016 року по місту Кропивницькому. 

Райкович А.П. – юристи дали свої консультації? 

Татарко Д.А. – законодавством визначається, що на розгляд 

виконкому надається розрахунок на необхідний 

мінімальний перелік. 

Райкович А.П. – в районі вони працюють, у місті поховати 

набагато дорожче ніж у сільській місцевості, а ми будемо 

встановлювати тарифи. Які є ще питання?  

Кролевець А.В. – а крім цього, що ми повинні 

затверджувати, іншими видами послуг вони мають право 

займатись? 

Рахуба Н.А. – мають і самі встановлюють свої тарифи. 

Райкович А.П. – Юрію Івановичу, ви почули? Стосовно 

комунального підприємства по наданню ритуальних послуг 

ходять нездорові слухи, тому ви як керівник повинні над 

цим питання працювати і дуже серйозно працювати всім 

колективом, тому що і утримання кладовищ, і організація 

нового кладовища це теж велике питання, і ціна поховання, 

вона повинна бути прийнятною, мінімальною, а у деяких 

випадках і безкоштовною. Ця робота не має меж 

досконалості.  

Вісяников Ю.І. – всі зауваження врахуємо. 

Райкович А.П. - які ще є питання? Ставлю на голосування 

запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. 

Результати 

голосування: 

“за” -  “проти” - “утримались” -  11 

Вирішили: Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. – якісь особливості є? 

Рахуба Н.А. – ФОП Головаха працює у цій сфері 18 років. 

Райкович А.П. – у нього тариф є? 

Рахуба Н.А. – так, тариф 2016 року. 

Райкович А.П. – нічим не зарегламентовано, що тариф 

повинен змінюватися, він подав на зміну тарифу, має право. 

Рахуба Н.А. – згідно з Положенням про порядок 

встановлення і перегляд тарифів, яке прийнято рішенням 

виконавчого комітету у серпні минулого року, він має право 

звернутись до виконавчого органу. 

Райкович А.П. – відбулося зменшення тарифу чи 

збільшення? 

Рахуба Н.А. – порівняно з 2016 роком відбулося, звичайно, 

збільшення у 3 рази. У нас є запит адвоката, чому 

зволікається розгляд цього питання на засіданні 

виконавчого комітету. Він декілька разів звертався до 

виконавчого комітету. 

Райкович А.П. – на мій погляд, це робота суто комунального 

сегменту. І це не сегмент економіки, це якраз сегмент 

господарювання. Цю послугу ми повинні надавати, і вона 

повинна бути чітко зорієнтована тарифами. Ще раз 

звертаюся до КП, ви повинні чітко попрацювати у цьому 

напрямку. Ставлю на голосування запропонований проєкт 

рішення. 

Результати 

голосування: 

“за” -  “проти” - “утримались” - 11  

Вирішили:  Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Рахуба Н.А., фізична особа Бучнєв працює 10 років, тарифи 

затверджені у 2016 році, укладений договір з КП, у січні 

цього року цей договір припинив дію, матеріали перевірені, 

на даний час він звернувся до Верховної Ради України 

стосовно того, що не приймається рішення. 

Результати 

голосування: 

“за” -  “проти” - “утримались” -  11 

Вирішили:  Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Рахуба Н.А. – ФОП Ковальова працює на ринку з 2017 року, 

з січня 2020 року договір не продовжується. Було рішення 

Господарського суду на користь Ковальової, вона зверталась 

4 рази до виконкому. Документи приведені у відповідність. 

Результати 

голосування: 

“за” -  “проти” - “утримались” - 11  

Вирішили:  Рішення не прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідала: Рахуба Н.А. – пропонується встановити тариф для                

ФОП Шевченко, це новий суб’єкт, зареєстрований у               

2020 році, нормативні документи відповідають переліку 

нормативних документів. 

 Райкович А.П. – які будуть питання? 

Результати 

голосування: 

“за” -  “проти” - “утримались” - 11  

Вирішили:  Рішення не прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  295 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 296 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на отримання грошової компенсації 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” – 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 297 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 13 квітня 2021 року № 234 

„Про надання дозволів” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 298  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 299 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін до рішення міської ради від                    

31 січня 2019 року № 2276 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об”єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на              

2019-2021 роки” 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 300 (додається) 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 9 

 засідання виконкому 11 травня 2021 року 
 

1. Про продовження терміну перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя (шляхом опитування) 

07.05.2021 р. 

№ 285 
   

2. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про передачу майна” 

№ 286 

   

3. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться інспекцією з 

благоустрою  Кропивницької міської ради через Центр 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького 

№ 287 

   

4. Про затвердження акта приймання-передачі № 288 
   

5. Про затвердження мережі, штатів і контингентів на 2021 рік по 

галузі „Культура” 

№ 289 

   

6. Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання 

№ 290 

   

7. Про безоплатну передачу майна № 291 
   

8. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про ліквідацію комунального підприємства „Правник” 

№ 292 

   

9. Про схвалення текстових та графічних матеріалів „Внесення 

змін до комплексної схеми розміщення та архітектурних типів 

тимчасових споруд  для   провадження    підприємницької  

діяльності   на   території м. Кропивницького” 

№ 293 

   

10. Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головних 

розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік 

№ 294  

   

11. Про затвердження висновку № 295 
   

12. Про затвердження висновку № 296 
   

13. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації № 297 
   

14. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 13 квітня 2021 року № 234 

„Про надання дозволів” 

№ 298 

   

15. Про надання дозволів № 299 
   

16. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня            

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки» 

№ 300 


