
 

ПРОЄКТ № 1430 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» _________ 2022 року                                            № _______ 
 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення міської ради від 02.02.2021 № 47  

(зі змінами) 
 

Керуючись статтями 141, 144, 146 Конституції України, 

статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 2, 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи 

пропозиції голови фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Ковальової-Алокілі О.А., Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести доповнення до Графіка прийому виборців депутатами – членами 

фракцій Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських 

приймальнях політичних партій, затвердженого рішенням міської ради  

від 02.02.2021 № 47 «Про затвердження Графіків прийому виборців депутатами 

Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських приймальнях 

депутатів та приймальнях політичних партій» (з урахуванням змін та доповнень, 

внесених рішеннями міської ради від 25.03.2021 № 176, від 07.09.2021 № 732),  

а саме: доповнити пунктом 6 згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни та доповнення до Графіка прийому виборців депутатами 

Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських приймальнях 

депутатів, затвердженого рішенням міської ради від 02.02.2021 № 47 «Про 

затвердження Графіків прийому виборців депутатами Кропивницької міської 

ради восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів  

та приймальнях політичних партій» (з урахуванням змін та доповнень, внесених 

рішеннями міської ради від 25.03.2021 № 176, від 07.09.2021 № 732) та викласти 

в новій редакції пункти 2, 6, 7, 10, 15, та 33 згідно з додатком 2. 

3. Розмістити зміни та доповнення до Графіків прийому виборців 

депутатами Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських 

приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій на офіційному 

вебсайті міської ради.  

 

 

 

Секретар міської ради                  Олег КОЛЮКА 
 

Людмила Масло 35 83 92 



 Додаток 1 

до рішення міської ради 

« ___» _____________ 2022 року № _____ 
 

 

Доповнення до Графіка прийому виборців  

депутатами – членами фракцій Кропивницької міської ради  

восьмого скликання в громадських приймальнях політичних партій 

 

№ 

з/п 

Назва фракції,  

політичної партії 
 

Адреса громадської приймальні, 

контактний телефон 

Дні та час прийому 

6. Фракція  

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ»: 

Ковальова-Алокілі Ольга Андріївна -  

Бєжан Михайло Михайлович 

Зарічна Анна Анатоліївна 

Згривець Людмила Федорівна 

Коса Сергій Анатолійович 

Хачатрян Тігран Самвелович 

 

вул. Тараса Карпи, 65,  

кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

Щоденно, 

крім суботи та 

неділі 
09.00-17.15 
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 Додаток 2 

до рішення міської ради 

« ___» _____________ 2022 року № _____ 
 

 

Зміни та доповнення до Графіка прийому виборців депутатами Кропивницької міської ради  

восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

депутата 

№  

виборчого 

округу 

Адреса приймальні,  

контактний телефон 

Дні та час прийому 
 

1 2 3 4 5 

2. Бєжан  

Михайло 

Михайлович 

3 вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

 

Четверта середа  

місяця  

12.00 - 14.00 

 

вул. Жадова, буд. № 7, 

бібліотека-філія № 18 

095 025 60 48 

 

Перший четвер  

місяця 

12.00 - 14.00 

6. Зарічна  

Анна  

Анатоліївна 

3 вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

 

Третій четвер 

місяця 
14.00 - 16.00 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

депутата 

№  

виборчого 

округу 

Адреса приймальні,  

контактний телефон 

Дні та час прийому 
 

1 2 3 4 5 

7. Згривець  

Людмила 

Федорівна 

2 вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

Перший понеділок  
місяця 

12.00-14.00 

10. Ковальова-

Алокілі  

Ольга  

Андріївна 

Перший кандидат 

від політичної 

партії 
«СЛУГА НАРОДУ» 

вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

Друга та четверта 

середа місяця  

14.00 - 16.00 

15. Коса  

Сергій 

Анатолійович 

2 вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

Другий вівторок 

місяця 

14.00 – 16.00 

33. Хачатрян  

Тігран  

Самвелович 

1 вул. Тараса Карпи, 65, кабінет 2, 

Кіровоградська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  

«СЛУГА НАРОДУ» 

095 025 60 48 

Третя п’ятниця  

місяця  

14.00 -16.00 

 
 

 

 

Начальник управління апарату  

Кропивницької міської ради                                                                                             Людмила МАСЛО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради № 1430 

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 02.02.2021 № 47» (зі змінами) 

 

Розробником цього проєкту рішення міської ради є управління апарату 

Кропивницької міської ради. 

Керуючись статтями 141, 144, 146 Конституції України, 

статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 2, 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

враховуючи пропозиції голови фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ» О.Ковальової-Алокілі, підготовлено проєкт рішення міської ради 

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.02.2021  

№ 47» (зі змінами) («Про затвердження Графіків прийому виборців 

депутатами Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських 

приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій»). 

Метою підготовки цього проєкту рішення є забезпечення актуальною 

інформацією виборців щодо можливості оперативного, контактного зв’язку  

з депутатами міської ради. 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 02.02.2021 № 47» (зі змінами) буде винесено на розгляд постійної 

комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, прав і свобод 

людини, депутатської етики та регламенту. 

 

Проєкт рішення не виноситься на погодження Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради. 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує залучення додаткових 

фінансових ресурсів з бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади. 

 

 

 

Начальник управління апарату  

Кропивницької міської ради                               Людмила МАСЛО 


