
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «_04__»__вересня__ 2012 року     № _711_____  
  
                          
Про погодження проекту  
рішення Кіровоградської міської 
ради «Про внесення змін до 
Положення про службу у справах 
дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 119» 
 
 Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865 «Про 
перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна, Володарського та Поперечної 
2-ї», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення 
змін до Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 119», що додається. 

2. Доручити службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради забезпечити винесення даного проекту рішення 
на розгляд Кіровоградської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С. С. 
 
 
Міський голова       О. Саінсус 
 
 
 
 
 
Сисак 24 99 82 



ОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«   04   »   вересня   2012 року  

 
          Проект 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

від «___»__________ 2012 року 
 
Про внесення змін до Положення про 
службу у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської 
ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 119 
 
 Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 54, 59  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865 «Про 
перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна, Володарського та Поперечної 
2-ї»,  Кіровоградська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Положення про службу у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 119», а саме пункт 13 
розділу  6 викласти у наступній редакції: 

«13.  Юридична   адреса   служби:   вулиця   Велика   Перспективна, 41,  
м. Кіровоград, 25022». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики та т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Дьячука С. С. 

 
 

Міський голова       О. Саінсус 
 
Сисак 24 99 82 


