
          

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 21 грудня 2012 року       № 2185 
 
Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради  
від 11 грудня 2012 року № 2093 
„Про створення Кіровоградського 
міського центру обліку та тимчасового  
перебування бездомних осіб” 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого  
2006 року № 31 зі змінами, згідно з наказом Міністерства соціальної політики  
від 27 вересня 2011 року № 366, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до Положення про Кіровоградський міський центр 
обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2093, а саме пункт 4 
викласти та затвердити у новій редакції, що додається. 

2. Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради зареєструвати 
зміни до Положення про Кіровоградський міський центр обліку та 
тимчасового перебування бездомних осіб згідно з чинним законодавством 
України. 
  3. Встановити граничну чисельність працівників Кіровоградського 
міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб у 
кількості 13 осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Дьячука С.С. 
 
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
Краснокутський  32 04 79 



 
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської 
міської ради 
21 грудня 2012 року 
№ 2185 
 
 
 
 

З М І Н И 
до Положення про Кіровоградський міський центр обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб 
 

Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Кіровоградський 
міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 11 грудня          
2012 року № 2093. 

 
 
4. Юридична адреса Центру: 25030, м. Кіровоград, вул. Шатила, 12. 
 
 
 

_____________________ 
 

 


