
                                                                                          

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від" ___" _________ 20__ року           № ____ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

від 13 грудня 2006 року №1601 

«Про дозвіл на тимчасову реєстрацію 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є  

мешканцями Кіровоградського  

міського соціального гуртожитку» 

 

 Керуючись  ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом  4    п."б"    

ст. 34     Закону     України     “Про    місцеве    самоврядування    в    Україні”, 

ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», рішенням  Міської ради міста Кропивницького від  

21     грудня 2017 року № 1379 «Про перейменування Кіровоградського 

міського соціального гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», п. 18, 22, 23  Правил реєстрації місця 

проживання,  затверджених постановою  Кабінету Міністрів України  від     

02 березня 2016 року № 207  з   метою   забезпечення   захисту    прав     дітей 

– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

  

1. Внести зміни до рішення виконавчого  комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 грудня  2006 року      №1601       «Про дозвіл на тимчасову  

реєстрацію дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

мешканцями Кіровоградського міського соціального гуртожитку», а саме: 

1) пункт 1 викласти у такій редакції: «1. Дозволити директору 

Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, проводити тимчасову реєстрацію 

строком до трьох років дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до   

23 років за місцем їх фактичного проживання в Кропивницькому міському 
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соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (вул. Олени Теліги, 75-Г)»; 

 2) пункт 2 викласти у такій редакції: «Для здійснення процедури 

тимчасової реєстрації місця проживання осіб, які проживають у  

Кропивницькому міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та у процесі зняття з реєстрації 

у гуртожитку використовувати форми, затверджені у додатках 9 і 15 Правил 

реєстрації місця проживання»; 

 3) у пункті 3 слова «Відділенню громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб Кіровоградського ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області» замінити словами «Відділу реєстрації місця 

проживання особи Міської ради міста Кропивницького». 

          

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Симуляк 27 62 05 


