
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 7 грудня 2011 року                                                                               № 1017 
 

Про внесення змін та доповнень  
до графіків прийому виборців  
депутатами Кіровоградської міської ради 
в громадських приймальнях депутатів 
та приймальнях політичних партій 
 

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 
депутатів міської ради Краснокутського О.В., Розгачова Р.О.,  
Білобрової Т.Д., Саєнко І.А. та депутатської фракції Політичної Партії 
„Фронт Змін”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни та доповнення до графіків прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.12.10 № 42 „Про затвердження 
графіків прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради в 
громадських приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій” 
(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями Кіровоградської 
міської ради від 24.02.11 № 193, від 31.05.11 № 558, від 14.09.11 № 743), 
а саме: 

пункт 2 Графіка прийому виборців депутатами – членами фракцій 
Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських приймальнях 
політичних партій викласти в новій редакції згідно з додатком;  

пункти 38, 44 та 52 Графіка прийому виборців депутатами 
Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних партій викласти в новій редакції та 
доповнити пунктом 53 згідно з додатком. 

2. Опублікувати зміни та доповнення до графіків прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій у віснику 
Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на сайті міської ради в 
мережі Інтернет. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Волкова І.В. 
 
 
Міський голова            О.Саінсус 



  
Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 7 грудня 2011 року 
№ 1017 

 
 

Зміни до Графіка прийому виборців депутатами – членами фракцій  
Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських приймальнях політичних партій 

 
 

№ 
п/п 

Назва фракції 
 

Адреса громадської приймальні, 
контактний телефон 

Дні та час прийому 

2. Фракція Політичної Партії 
„Фронт Змін” 

м. Кіровоград 
вул. Дворцова, 65 
тел. 22-05-16 

 

щоденно, крім неділі 
9.00 - 17.00 
перерва 

13.00 - 14.00 
субота 

9.00 - 13.00 
 

 

Зміни та доповнення до Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради  
шостого скликання в громадських приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій 

 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові депутата 

№ мажоритарного 
виборчого округу 

Адреса приймальні депутата,  
контактний телефон 

Дні та час 
прийому 

38. Краснокутський  
Олег Володимирович 

Виборчий округ 
№ 15 

вул. Добровольського, 22, кімн. 7 
приміщення будинку дитячої творчості 

 
 

пров. Будьонного, 3, кімн. 201 
приміщення Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім’ ї,  
дітей та молоді  

тел. 32-04-78, 32-04-79 

перша та 
четверта середа 

місяця 
15.00 – 18.00 

 
щоденно крім 
вихідних  

10.00 – 15.00 



 
 

2

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові депутата 

№ мажоритарного 
виборчого округу 

Адреса приймальні депутата,  
контактний телефон 

Дні та час 
прийому 

44. Розгачов 
Роман Олександрович 

___________ вул. Жовтневої революції, 16, корп. 3, 
приміщення комунального підприємства 
„Житлово-експлуатаційна контора № 6” 

Кіровоградської міської ради 
 

перша та третя 
середа місяця 
16.00 – 19.00 

 

52. Саєнко 
Ірина Анатоліївна 

___________ вул. Тимірязєва, 83/52, 
рекламне агентство 

„Антураж А” 
 

Кожного 
четвертого 

понеділка місяця 
13.00 – 15.00 

53. Білоброва  
Тетяна Дмитрівна 

___________ вул. Новгородська, 41, 
приміщення комунального закладу 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” 

 

перший вівторок 
місяця 

15.00 – 18.00 

 
 
 

                      Начальник управління 
апарату Кіровоградської міської ради                                                                             Л.Масло 


