
      
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від “27” грудня 2022 року                                            № 964 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Керуючись Конституцією України, статтею 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до розпорядження міського 

голови  від 19 січня 2001 року № 11 “Про затвердження порядків здійснення 

контролю за виконанням документів”, у зв’язку із закінченням термінів дії                

та виконанням окремих рішень виконавчого комітету міської ради Виконавчий 

комітет  Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно з 

додатком. 

 

 

 

Секретар міської ради     Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ольга Ковальова 35 61 57



 

       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради 

       “27” грудня 2022 року № 964 

 

ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету міської ради, 

які знімаються з контролю 

  

 від 27 квітня 2021 року № 242 “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”; 

 від 14 вересня 2021 року № 576 “Про нагородження відзнаками 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету “За заслуги”                                 

І, ІІ ступенів”; 

 від 09 листопада 2021 року № 715 “Про організацію проведення 

приписки громадян України, 2005 року народження, до призовної дільниці у 

січні – березні 2022 року”; 

від 28 грудня 2021 року № 980 “Про надання дозволу на списання 

медичного обладнання від 26 січня 2021 року”; 

від 25 січня 2022 року № 27 “Про організацію харчування вихованців 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кропивницької міської 

ради”; 

 від 25 січня 2022 року № 67 “Про затвердження висновку”; 

від 25 січня 2022 року № 68 “Про затвердження висновку”; 

від 12 квітня 2022 року № 177 “Про внесення доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 року № 932 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2022-2024 роки”; 

від 12 квітня 2022 року № 189 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 26 квітня 2022 року № 218 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня пам'яті жертв політичних репресій”; 

від 10 травня 2022 року № 245 “Про надання дозволу на списання 

автотранспортних засобів”; 

від 24 травня 2022 року № 274 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”;  

 від  24  травня 2022 року № 282 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 06 червня 2022 року № 308 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”;  
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 від 14 червня 2022 року № 312 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької   міської   ради     “Про звільнення  у  2022   році     внутрішньо 

переміщених осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 14 червня 2022 року № 313 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішень міської ради від      

18 серпня 2020 року № 3352 та від 07 вересня 2021 року № 734”; 

від 14 червня 2022 року № 316 “Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта”; 

від 14 червня 2022 року № 317 “Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта”;  

від 14 червня 2022 року № 322 “Про заходи щодо підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року”; 

від 14 червня 2022 року № 341 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 квітня 2018 року № 1586 “Про затвердження нової редакції Положення про 

комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького” (зі змінами)”; 

від  28  червня 2022 року № 372 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”;  

 від 28 червня 2022 року № 376 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Положення про 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ 

ГУРТОЖИТОК” в новій редакції”; 

від 28 червня 2022 року № 385 “Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта”; 

від 28 червня 2022 року № 387 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 12  липня 2022 року № 409 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання пільг зі сплати земельного податку 

у 2023 році”; 

від 12 липня 2022 року № 410 “Про передачу на баланс                                    

КП “МІСЬКСВІТЛО” Кропивницької міської ради” мережі зовнішнього 

освітлення на території скверу ім. Шевченка”; 

від 12 липня 2022 року № 419 “Про розгляд аналітичного звіту про 

містобудівний моніторинг містобудівної документації та встановлені 

розбіжності з питань використання земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:36:304:0014 в межах вулиць Михайлівської та Миколи 

Смоленчука, яка знаходиться в оренді ПП “ТЕРРА 2006” , Генеральному плану, 

Плану зонування території міста Кропивницького”; 

від 12 липня 2022 року № 420 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до містобудівної документації 

Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницького 

(окремої його частини земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:36:304:0014) в межах вулиць Михайлівської та Миколи 

Смоленчука,  зі  зміною зони Р-2 – рекреаційної зони активного відпочинку та 
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території зелених насаджень загального користування на зону 

багатоквартирної житлової забудови Ж-4”; 

від 12 липня 2022 року № 438 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 “Про структуру та загальну 

чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради” (зі змінами)”; 

 від 26 липня 2022 року № 447 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

 від 26 липня 2022 року № 454 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 08 липня 2021 року № 575 “Про перейменування комунального 

закладу “Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської 

ради міста Кропивницького” та затвердження Статуту в новій редакції”; 

 від 26 липня 2022 року № 462 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня партизанської слави”; 

 від 26 липня 2022 року № 467 “Про надання грошової допомоги                  

гр. В.Могилі, М.Петренку”; 

 від 09 серпня 2022 року № 499 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання згоди на безоплатну передачу з 

комунальної власності міста незавершеного будівництвом об’єкта “Насосна 

станція “Зона ІІ-А” м. Кіровоград резервуар чистої води-будівництво” у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області”; 

від 09 серпня 2022 року № 503 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 09 серпня 2022 року № 504 “Про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат на поховання”; 

від 09 серпня 2022 року № 505 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про Комунальну установу “Кропивницький 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” Кропивницької міської ради”; 

від  09  серпня 2022 року № 526 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 11 червня 2019 року № 2568 “Про затвердження Положення 

про порядок розміщення та перебування сезонних об'єктів торгівлі на об'єктах 

благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів на 

території міста Кропивницького”; 

від  09 серпня 2022 року № 527 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про припинення шляхом ліквідації комунального 

підприємства “Школяр”; 

від 22 серпня 2022 року № 529 “Про передачу на баланс майна”; 

від 22 серпня 2022 року № 530 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

Комунального підприємства “Трест зеленого господарства” в новій редакції”; 
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від 23 серпня 2022 року № 533 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 23 серпня 2022 року № 535 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження статутів комунальних 

некомерційних підприємств у новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 536 “Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 

за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

на 2022 рік”; 

від 23 серпня 2022 року № 538 “Про надання згоди на встановлення 

котлів та іншого додаткового обладнання”; 

від 23 серпня 2022 року № 539 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання дозволу на розроблення детального 

плану”; 

від 23 серпня 2022 року № 545 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про створення комунального закладу”; 

від 23 серпня 2022 року № 546 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про організацію харчування учнів та вихованців 

в закладах освіти на 2022 рік”; 

від 23 серпня 2022 року № 547 “Про організацію харчування в закладах 

освіти на 2022 рік”; 

від 23 серпня 2022 року № 548 “Про погодження списання суми коштів”; 

 від  23  серпня 2022 року № 549 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

28 липня 2016 року№ 458 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 січня 2004 року № 680 “Про започаткування міської 

педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського”; 

від 23 серпня 2022 року № 554 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

Музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 555 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

комунального закладу “Музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса міста 

Кропивницького” в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 556 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

Музичної школи № 3 міста Кропивницького в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 557 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

Музичної школи № 4 міста Кропивницького в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 558 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької  міської  ради  “Про внесення  змін   та  затвердження   Статуту 

Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького в новій 

редакції”; 
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від 23 серпня 2022 року № 559 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 561 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 23 серпня 2022 року № 572 “Про надання згоди на взяття на баланс 

приміщень”; 

від 23 серпня 2022 року № 574 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, 

що належить до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади”; 

від 23 серпня 2022 року № 575 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання пільг орендарям комунального 

майна на період дії правового режиму воєнного стану”; 

від 23 серпня 2022 року № 577 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 23 серпня 2022 року № 580 “Про надання допомоги мешканцям міста 

Кропивницького на оренду та найм житла”; 

від 23 серпня 2022 року № 582 “Про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників 

АТО, ООС, бойових дій до Дня незалежності України”; 

від 23 серпня 2022 року № 583 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження положень про управління 

молоді та спорту Кропивницької міської ради та департамент соціальної 

політики Кропивницької міської ради в новій редакції”; 

від 23 серпня 2022 року № 584 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про створення Комунальної установи 

«Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству» 

Кропивницької міської ради”; 

 від 23 серпня 2022 року № 585 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

06 березня 2013 року № 2264 “Про припинення комунального підприємства 

“Кіровоградські ринки" шляхом ліквідації”; 

від 13 вересня 2022 року № 593 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу об’єктів нерухомого майна”; 

від 13 вересня 2022 року № 594 “Про перерозподіл видатків”; 

від 13 вересня 2022 року № 612 “Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної 

політики Кропивницької міської ради на 2022 рік”; 

від 13 вересня 2022 року № 617 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня глухих”; 

від 13 вересня 2022 року № 619 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”; 

від 13 вересня 2022 року № 620 “Про надання грошової допомоги             

гр. Н.Прокопенко”; 
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від 13 вересня 2022 року № 635 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Генірович Н.В.”; 

від 13 вересня 2022 року № 636 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Бойка С.С.”; 

від 13 вересня 2022 року № 637 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Босого Є.О.”; 

від 13 вересня 2022 року № 638 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Слободяна В.Ю.”; 

від 13 вересня 2022 року № 639 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Лукіна Є.О.”; 

від 13 вересня 2022 року № 640 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 13 вересня 2022 року № 644 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 21 вересня 2022 року № 649 “Про нагородження відзнаками 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету  “За заслуги”                                

І, ІІ ступенів”; 

від 21 вересня 2022 року № 660 “Про організацію харчування в 

комунальному закладі “Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2”; 

від 21 вересня 2022 року № 661 “Про погодження списання суми коштів”; 

від 21 вересня 2022 року № 662 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 21 вересня 2022 року № 663 “Про надання допомоги мешканцям 

міста Кропивницького на оренду та найм житла”; 

від 21 вересня 2022 року № 665 “Про надання одноразової грошової 

допомоги мешканцю Кропивницької міської територіальної громади, який 

постраждав внаслідок збройного ураження Російською Федерацією 23 липня 

2022 року”; 

від 21 вересня 2022 року № 672 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання неповнолітньої дитини”; 

від 26 вересня 2022 року № 674 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 29 вересня 2022 року № 675 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 03 жовтня 2022 року № 676 “Про негайне відібрання дитини”; 

від 13 жовтня 2022 року № 679 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 25 березня 2021 року № 168 “Про обсяги і межі повноважень, 

які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній 

районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим 

органам”; 

від 13 жовтня 2022 року № 680 “Про нагородження відзнакою 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету “За заслуги” ІІ ступеня”; 

від 13 жовтня 2022 року № 684 “Про передачу матеріально-технічних 

цінностей”; 

від 13 жовтня 2022 року № 685 “Про безоплатну передачу комп’ютерної 

техніки”; 
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від 13 жовтня 2022 року № 686 “Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кропивницького на 2022/2023 навчальний рік”; 

від 13 жовтня 2022 року № 688 “Про передачу комп’ютерного 

обладнання”; 

від 13 жовтня 2022 року № 701 “Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної 

політики Кропивницької міської ради на 2022 рік”; 

від 13 жовтня 2022 року № 707 “Про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників 

АТО, ООС, бойових дій до Дня захисників і захисниць України”; 

від 13 жовтня 2022 року № 708 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 13 жовтня 2022 року № 709 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 13 жовтня 2022 року № 711 “Про надання грошової допомоги                     

гр. М.Давидову, Є.Зіновьєвій”; 

від 13 жовтня 2022 року № 722 “Про затвердження висновку”; 

від 13 жовтня 2022 року № 728 “Про початок опалювального сезону 

2022/2023 року”; 

від 13 жовтня 2022 року № 730 “Про передачу на баланс                                        

КП “МІСЬКСВІТЛО” Кропивницької міської ради” мережі зовнішнього 

освітлення на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення “Перемоги” в м. Кропивницькому”; 

від 13 жовтня 2022 року № 731 “Про передачу на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

від 13 жовтня 2022 року № 732 “Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 

за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

на 2022 рік”; 

від 13 жовтня 2022 року № 734 “Про виділення коштів для створення та 

поновлення матеріальних резервів”; 

від 25 жовтня 2022 року № 741 “Про затвердження мережі, штатів і 

контингентів на 2023 рік по галузі “Культура”; 

від 25 жовтня 2022 року № 754 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітніх дітей”; 

від 25 жовтня 2022 року № 755 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 25 жовтня 2022 року №756 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 25 жовтня 2022 року № 757 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

 від 25 жовтня 2022 року № 758 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

 від 25 жовтня 2022 року № 759 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав”; 
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від 25 жовтня 2022 року № 760 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 25 жовтня 2022 року № 763 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької  міської  ради  “Про  надання  згоди  на  безоплатну передачу з 

державної власності до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади”; 

 від 25 жовтня 2022 року № 764 “Про утворення комісії”; 

від 03 листопада 2022 року № 768 “Про затвердження Порядку створення 

та використання місцевого матеріального резерву Кропивницької міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій”; 

 від 08 листопада 2022 року № 773 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів освіти”; 

від 08 листопада 2022 року № 774 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування вулиць, провулків, тупиків, 

проїзду”; 

від  08  листопада 2022 року № 777 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 98 “Про затвердження 

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу            

м. Кропивницького на 2021-2023 роки” (зі змінами)”; 

від  08  листопада 2022 року № 778 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 “Про затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому 

на 2021-2023 роки” (зі змінами)”; 

від 08 листопада 2022 року № 779 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 99 “Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки”; 

від 08 листопада 2022 року № 783 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;  

від 08 листопада 2022 року № 784 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 08 листопада 2022 року № 800 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звільнення від сплати державного мита”; 

від 08 листопада 2022 року № 802 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 08 листопада 2022 року № 803 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 08 листопада 2022 року № 804 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 08 листопада 2022 року № 813 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МІСЬКСВІТЛО” КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ” в новій редакції”; 

від 22 листопада 2022 року № 827 “Про списання продуктів харчування 

тривалого зберігання в укриттях”; 
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від 22 листопада 2022 року № 830  “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми з розвитку 

персоналу в Кропивницькій міській раді на 2023-2025 роки”; 

від 22 листопада 2022 року № 831 “Про нагородження відзнакою 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету “За заслуги” ІІ ступеня”; 

від 22 листопада 2022 року № 837 “Про перерозподіл видатків по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу 

бюджетних призначень на 2022 рік”; 

від 22 листопада 2022 року № 856 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 22 листопада 2022 року № 859 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

 від 30 листопада 2022 року № 864 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 06 грудня 2022 року № 868 “Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень по управлінню транспорту та зв’язку 

Кропивницької міської ради на 2022 рік”; 

від 06 грудня 2022 року № 869 “Про перерозподіл видатків по 

управлінню охорони здоров’я Кропивницької міської ради за бюджетними 

програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік”; 

від 06 грудня 2022 року № 870 “Про перерозподіл видатків”; 

від 08 грудня 2022 року № 876 “Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 

за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

на 2022 рік”. 

 
  

 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу організаційної  

роботи управління діловодства та 
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