
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕСЯТА    СЕСІЯ    ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 27 жовтня 2011 року                                                                № 875 
 
Про внесення змін до рішень Кіровоградської  
міської ради від 27 січня 2011 року № 78, 
від 24 лютого 2011 року № 223 

   
 Керуючись ст. 26, 54, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов», враховуючи службову записку керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня     
2011 року № 78 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради", а саме:  
 у пункті 13 додатка 1 слова "Загальний відділ - 19" замінити на слова 
"Загальний відділ - 18"; 

у пункті 17 додатка 1 слова "Відділ ведення обліку житла - 4" замінити 
на слова "Відділ ведення обліку житла - 5"; 

у пункті 13 додатка 3 слова "Друкарка І категорії - 2" замінити на слова 
"Друкарка І категорії - 1"; 
 пункт 16 додатка 3 доповнити словами "Заступник начальника      
відділу - 1". 

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради внести 
зміни до штатних розписів відділу ведення обліку житла та загального 
відділу, подати відповідні розрахунки по збільшенню видатків на утримання 
апарату виконавчого комітету до фінансового управління.   

3. Внести зміни та доповнення до Положення про відділ ведення обліку 
житла Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 223 "Про 
затвердження Положення про відділ ведення обліку житла Кіровоградської 
міської ради", а саме:  



 2

пункт 2.2.2. розділу 2. "Завдання та функції відділу" після слів 
"віднесених до категорії 1, 2, потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи" доповнити абзацом "громадян, які беруть участь в Програмі 
будівництва (придбання) доступного житла у м. Кіровограді"; 

розділ 2. "Завдання та функції відділу" доповнити пунктами: 
"2.2.21. Забезпечення інформаційного наповнення та оновлення форми 

подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов. 

2.2.22. Підготовка та направлення інформації, яка містить передбачені 
законодавством відомості про громадян, взятих на квартирний облік, та зміни 
до них, за формою, встановленою Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, до органу ведення 
Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов.". 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, керуючого справами виконавчого комітету 
міської ради Єльчанінову Л.Г.  
 
 
 
 
 
Міський голова               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пількін 
24-73-90 


