
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 16 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 15 серпня 2017 року 

 

Голова засідання:  Табалов А.О.       - секретар міської ради 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

  

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братство” 

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс” 

Голуб Д.В. - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

виконавчих органів ради 

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія” 

Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття” 

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

 
 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні 

працівники: 

 
 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Бондаренко К.А. - заступник начальника управління по сприянню розвитку 

  торгівлі та побутового обслуговування населення 

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та молоді 

Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мартинова І.В. - заступник начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Таран А.В. - заступник директора з капітального виробництва та 

  інвестицій ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Гончаров В.З. - голова квартального комітету Никанорівки  

 

 

 

Табалов А.О. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 
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Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 

 Паливода Андрій Анатолійович 

1. Про погодження інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло”             

ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2017 рік 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

2. Про надання жилого приміщення у гуртожитку 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

3. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення          

гр. Бондарчук М.Б. 

  

 Назарець Анна Федорівна 

4. Про встановлення інформаційної дошки  

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

найменування провулків” 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

6. Про нагородження з нагоди 26-ї річниці незалежності України 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу 

комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради в новій редакції” 

8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня      

2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

9. Про визначення місця проживання дитини 

10. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

11. Про надання дозволів 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

12. Про присвоєння квартирі номер 7 по вул. Гоголя, 91/46 в будинку під 

літерою “Б”, яка належить Колесніченку В.В., номера 7-а 

13. Про присвоєння № 11 кімнатам № 11 та № 13 у гуртожитку по                

пров. Щербаковському, 22-а у м. Кропивницькому 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 21 грудня 2016 року № 683 “Про затвердження нового 

складу міжвідомчої комісії з влаштування індивідуального опалення в 

багатоповерхових будинках та Положення про неї” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

15. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня незалежності 

України 

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

17. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “ТОРЕНД”  

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “ТОРЕНД”  

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній        

особі-підприємцю ТОРОХТІЙ А.Б. 

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 28 березня 

2017 року № 2011 

  

22. Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітніми дітьми 

2. Про встановлення опіки над майном дітей 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

3. Про надання грошової допомоги гр. Звончуку М.А. 
  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

4. Про переведення неповнолітньої дитини до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

5. Про влаштування неповнолітніх дітей  
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Табалов А.О. Які будуть доповнення?   
 

 Назарець А.Ф. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про передачу 

проектно-кошторисної документації” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 

 Паливода Андрій Анатолійович 

1. Про погодження інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло”             

ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2017 рік 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

2. Про надання жилого приміщення у гуртожитку 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

3. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення          

гр. Бондарчук М.Б. 

  

 Назарець Анна Федорівна 

4. Про встановлення інформаційної дошки  

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

найменування провулків” 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

6. Про нагородження з нагоди 26-ї річниці незалежності України 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу 

комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради в новій редакції” 

8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня      

2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради” 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

9. Про визначення місця проживання дитини 

10. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

11. Про надання дозволів 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

12. Про присвоєння квартирі номер 7 по вул. Гоголя, 91/46 в будинку під 

літерою “Б”, яка належить Колесніченку В.В., номера 7-а 

13. Про присвоєння № 11 кімнатам № 11 та № 13 у гуртожитку по                

пров. Щербаковському, 22-а у м. Кропивницькому 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 21 грудня 2016 року № 683 “Про затвердження нового 

складу міжвідомчої комісії з влаштування індивідуального опалення в 

багатоповерхових будинках та Положення про неї” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

15. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня незалежності 

України 

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

17. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “ТОРЕНД”  

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “ТОРЕНД”  

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній        

особі-підприємцю ТОРОХТІЙ А.Б. 

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 28 березня 

2017 року № 2011 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

22. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітніми дітьми 

23. Про встановлення опіки над майном дітей 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

24. Про надання грошової допомоги гр. Звончуку М.А. 

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

25. Про переведення неповнолітньої дитини до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 
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26. Про влаштування неповнолітніх дітей  

  

 Назарець Анна Федорівна 

27. Про передачу проектно-кошторисної документації 
  

28. Різне 

 

 

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому з 

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Табалов А.О. в цілому з доповненням “за” - 14 
 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

07.08.2017 р. 

№ 368 

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 14 березня          

2017 року № 139 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження інвестиційної програми                              

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2017 рік 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Бегун А.П., Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 369 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання жилого приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 370 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Бондарчук М.Б. 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 371 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 372 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про найменування провулків” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 373 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу проектно-кошторисної документації 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 374 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 26-ї річниці незалежності 

України 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 375 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань 

та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради в новій редакції” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 376 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Фросіняк Р.В., Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 4 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 377 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 378 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 379 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень опікуна над малолітніми 

дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 380 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 381 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння квартирі номер 7 по вул. Гоголя, 91/46 в 

будинку під літерою “Б”, яка належить Колесніченку В.В., 

номера 7-а 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 382 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння № 11 кімнатам № 11 та № 13 у гуртожитку 

по пров. Щербаковському, 22-а у м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 383 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 21 грудня 2016 року № 683 

“Про затвердження нового складу міжвідомчої комісії з 

влаштування індивідуального опалення в багатоповерхових 

будинках та Положення про неї” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 384 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, 

до Дня незалежності України 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 385 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 386 (додається) 

 

 



11 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 387 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. Звончуку М.А. 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 388 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “ТОРЕНД” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 389 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “ТОРЕНД” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 390 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ТОРОХТІЙ А.Б. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 391 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 березня 2017 року № 2011 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 392 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 393 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітніх дітей  

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 394 (додається) 

 

 

 

 

Секретар міської ради       А. Табалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 16 

 засідання виконкому 15 серпня 2017 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 14 березня          

2017 року № 139 

07.08.2017 р. 

№ 368 

   

2. Про погодження інвестиційної програми                                

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2017 рік 

15.08.2017 р. 

№ 369 
   

3. Про надання жилого приміщення у гуртожитку № 370 
   

4. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Бондарчук М.Б. 

№ 371 

   

5. Про встановлення інформаційної дошки № 372 
   

6. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про найменування провулків” 

№ 373 

   

7. Про передачу проектно-кошторисної документації № 374 
   

8. Про нагородження з нагоди 26-ї річниці незалежності України № 375 
   

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань та 

нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в 

новій редакції” 

№ 376 

   

10. Про визначення місця проживання дитини № 377 
   

11. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 378 
   

12. Про надання дозволів № 379 
   

13. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітніми 

дітьми 

№ 380 

   

14. Про встановлення опіки над майном дітей № 381 
   

15. Про присвоєння квартирі номер 7 по вул. Гоголя, 91/46 в 

будинку під літерою “Б”, яка належить Колесніченку В.В., 

номера 7-а 

№ 382 
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16. Про присвоєння № 11 кімнатам № 11 та № 13 у гуртожитку по 

пров. Щербаковському, 22-а у м. Кропивницькому 

№ 383 

   

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 21 грудня 2016 року № 683 

“Про затвердження нового складу міжвідомчої комісії з 

влаштування індивідуального опалення в багатоповерхових 

будинках та Положення про неї” 

№ 384 

   

18. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до 

Дня незалежності України 

№ 385 

   

19. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького 

№ 386 

   

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 387 

   

21. Про надання грошової допомоги гр. Звончуку М.А. № 388 
   

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами     

ПП “ТОРЕНД” 

№ 389 

   

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами    

ПП “ТОРЕНД” 

№ 390 

   

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ТОРОХТІЙ А.Б. 

№ 391 

   

25. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 березня 2017 року № 2011 

№ 392 

   

26. Про переведення неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області” 

№ 393 

   

27. Про влаштування неповнолітніх дітей  № 394 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


