
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   22 лютого  2016  року                                            № 124 
 

 
Про створення робочої групи 
з прийняття - передачі картотек 
Державної міграційної служби 
з питань реєстрації фізичних осіб 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 
та оптимізації надання адміністративних послуг», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Створити робочу групу з прийняття - передачі картотек Державної 
міграційної служби з питань реєстрації фізичних осіб. 

2. Затвердити склад робочої групи з прийняття - передачі картотек 
Державної міграційної служби з питань реєстрації фізичних осіб (далі – 
робоча група) згідно з додатком. 

3. До 10 березня 2016 року Управлінню Державної міграційної служби 
у Кіровоградській області передати відповідному виконавчому органу 
Кіровоградської міської ради картотеки з питань реєстрації фізичних осіб 
одночасно з передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та 
обробки зазначених картотек, якщо воно перебуває у державній власності. 

4. Робочій групі забезпечити: 
1) підписання актів прийняття - передачі картотек з питань реєстрації 

фізичних осіб; 
2) подання актів прийняття - передачі на затвердження виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради до 20 березня 2015 року. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 
 
 
Шкода 24 23 69 
 
 



  Додаток  
  до рішення виконавчого комітету 

    Кіровоградської міської ради 
     22  лютого  2016   
    № 124 
 

СКЛАД 
робочої групи з прийняття - передачі картотек Державної міграційної служби  

з питань реєстрації фізичних осіб 
 
 

Керівник робочої групи 
Бондаренко  
Альвіна Василівна 

-       керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради 

Заступник керівника робочої групи 
Шевченко 
Антон Олександрович 

-       начальник управління адміністративних 
послуг 

Секретар робочої групи 
Шкода  
Ольга Костянтинівна 
 

-       заступник начальника управління 
адміністративних послуг – начальник 
відділу по роботі з суб’єктами 
господарювання - адміністратор 

Члени робочої групи: 
Брюм  
Олена Миколаївна 
 

-       начальник загального відділу 

Кондратенко  
Людмила Миколаївна 

-      начальник Кіровського РВ у місті           
     Кіровограді УДМС України у     
     Кіровоградській області                                                                                                                              

Лейбенко Андрій 
Олександрович 

-      помічник міського голови 

 
Люненко 
Ольга Олексіївна 

 
- 

       
      начальник Ленінського РС в місті 

Кіровограді УДМС України в 
Кіровоградській області 

Погребнюк 
Ростислав Анатолійович 

-       заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального 
господарства 

Смаглюк  
Марина Олександрівна 

-       начальник юридичного управління 

 
 
 
Начальник управління  
адміністративних послуг                                                                А. Шевченко 
 


