
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ ____________ 2022 року № _____ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 25.10.2018  
№ 654 «Про затвердження структури та 
параметрів реєстру «Реєстр громади 
міста Олександрії»»  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
пунктів 3.1-3.3 Регламенту функціонування електронних інформаційних ресурсів міста 
Олександрії, затвердженого розпорядженням міського голови від 20 березня 2017 року  
№ р-39-з, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №716-р «Про 
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Кіровоградської області», з метою забезпечення функціонування міської інформаційної 
системи у м. Олександрії та органу реєстрації місця проживання 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 25.10.2018 № 654 «Про 

затвердження структури та параметрів реєстру «Реєстр громади міста Олександрії»», а саме 
внести зміни в назву рішення, а також п.1 та п.3, уточнивши назву реєстру з «Реєстр громади 
міста Олександрії» на «Реєстр Олександрійської територіальної громади» та викласти п.1 та 
п.3 у новій редакції: 

 
- п.1 Затвердити структуру та параметри реєстру «Реєстр Олександрійської 

територіальної громади»: 
 
1) визначити Олександрійську міську раду володільцем реєстру «Реєстр 

Олександрійської територіальної громади»; 
2) оперативний реєстр «Занесення даних громадянина», наповнення полів облікового 

запису «Дані громадянина» згідно з додатком здійснює управління дозвільно-
погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради; 

3) поля облікового запису «Дані громадянина», визначені у додатку, за необхідністю 
можуть створюватися додаткові атрибутивні поля; 

4) дані адрес міста Олександрії затверджені розпорядженням міського голови від 
19.02.2016 № р-28-з «Про затвердження найменувань мікрорайонів, площ, проспектів, 
вулиць та провулків у місті Олександрії» (зі змінами). 

 
- п.3 Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

здійснювати адміністрування реєстру «Реєстр Олександрійської територіальної громади» 
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відповідно до розділу 4 Регламенту функціонування електронних інформаційних ресурсів 
міста Олександрії. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гугленка Ю.О. та керуючого справами 
виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


