
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня 2011 року № 743

Про внесення змін до Графіка 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

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» та враховуючи 
пропозиції депутатів міської ради Бєлова В.В., Кривого В.Г., Орлова А.О. та 
Левченка А.Я., Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Графіка прийому виборців депутатами 
Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних партій, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2010 року № 42
«Про затвердження графіків прийому виборців депутатами Кіровоградської 
міської ради в громадських приймальнях депутатів та приймальнях 
політичних партій», а саме:

пункти 1, 14, 21, 39 викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Опублікувати зміни до Графіка 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 14 вересня 2011 року
№ 743

Зміни 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

1. Бєлов
Віталій 
Віталійович

Виборчий округ
№ 28

приміщення комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 –
дошкільний навчальний заклад-Центр дитячо-
юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»
тел. 55-72-40

перша та третя 
п’ятниця місяця

16.00 - 18.00

14. Кривий 
Валерій 
Григорович

Виборчий округ
№ 23

вул. Героїв Сталінграда, 7-в
ринок «Європейський», магазин № 28

тел. 37-12-34

друга та четверта 
середа місяця
10.00 - 12.00

21. Орлов
Анатолій 
Олександрович

Виборчий округ
№ 7

вул. Полтавська, 40
приміщення інституту регіонального 

управління та економіки каб. 207
тел. 24-94-07

24-62-78, 24-39-09

кожний четвер
місяця

10.00 - 16.00

39. Левченко
Анатолій
Якович

Виборчий округ 
№ 26

гімназія № 9
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області

перший та третій 
четвер місяця
16.00 – 18.00

Заступник начальника управління – начальник відділу
по роботі з депутатськими зверненнями управління
апарату Кіровоградської міської ради                                                                                                    І.Білецький


