
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “____” ____________ 2017 року                                                                     № _____

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 21 серпня 2013 року № 455
"Про заходи щодо формування житлового 
фонду соціального призначення 
в м. Кіровограді"

Керуючись ст.140, 146 Конституції України та підпунктом 2 п. "а" ст. 30
Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  враховуючи
пропозиції наглядової ради у сфері розподілу соціального житла, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  21  серпня  2013  року  №  455  "Про  заходи  щодо  формування
житлового  фонду  соціального  призначення  в  м.  Кіровограді”,  а  саме
додаток 1 викласти у новій редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                               А.Райкович



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради
"____" __________ 2017 
№ _____

СКЛАД 
наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

Бондаренко 
Альвіна Василівна 
 

- керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Бринза
Михайло Анатолійович

- начальник управління праці та соціального 
захисту населення виконкому Фортечної 
районної у м. Кіровограді ради 

Вовенко 
Олег Анатолійович

- начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління

Гамальчук
Микола Павлович

- завідувач амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини № 3 комунального закладу 
“Центр медико-санітарної допомоги № 1             
м. Кіровограда”, депутат міської ради 
(за погодженням) 
 

Дорохіна 
Людмила Володимирівна

- начальник відділу сім'ї та молоді 

Дрига
Вадим Вікторович

- депутат міської ради 
(за погодженням) 

Сисак 
Ірина Олександрівна

- начальник служби у справах дітей виконавчого 
комітету 

Козлова
Лариса Григорівна

- голова Кіровоградської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я 
(за погодженням)

Краснокутський 
Олег Володимирович

- директор Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
депутат міської ради 
(за погодженням)



Пількін
Валерій Анатолійович

- начальник відділу ведення обліку житла 

Стецюк 
Володимир Нилович

- начальник управління праці та соціального 
захисту населення виконкому Фортечної 
районної у м. Кіровограді ради 

Пугач
Валерій Валерійович

- голова профспілки студентів Кіровоградського 
національного технічного університету, депутат 
Фортечної районної в м. Кропивницькогму ради
(за погодженням) 

Яременко
Олег Петрович

- директор відокремленого підрозділу установи 
“Центр розвитку місцевого самоврядування”
(за погодженням)
 

Начальник відділу ведення обліку житла                                               В.Пількін


