
 

 

У К Р А Ї Н А 
   

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “ 10 ”  липня 2017 року      № 335  

Про затвердження нового 

складу постійно діючої комісії 

виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради по обстеженню  

санітарно-технічного стану 

жилих будинків 
 

 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 30 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про 

порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх 

відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і 

жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженим постановою 

Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року № 189, враховуючи кадрові 

зміни, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити новий склад постійно діючої комісії виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради по обстеженню санітарно-технічного стану 

жилих будинків згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 21 жовтня 2014 року № 479 «Про 

затвердження нового складу постійно діючої комісії виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради по обстеженню санітарно-технічного стану 

житлових будинків». 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

Шпильова 22 86 87 

 

 

 

Додаток 



       до рішення виконавчого комітету 

       Кіровоградської міської ради 

       « 10 » липня 2017  

       № 335 

 

Склад 

постійно діючої комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради по обстеженню санітарно-технічного стану жилих будинків 

 

                                                   Голова комісії 

 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства (за посадою) 

 

                               Заступник голови комісії 

 

начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управління житлово-

комунального господарства (за посадою) 

 

 

Секретар комісії 

 

провідний спеціаліст відділу капітального ремонту, реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради  

(за посадою) 

  

Члени комісії: 

 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Кіровоградської міської ради (за посадою) 

 

представник підприємства-балансоутримувача (за територіальністю) 

 

начальник управління Держпродспоживслужби у м. Кіровограді (за згодою) 

 

заступник начальника управління - начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури  

(за посадою) 

 

депутат Кіровоградської міської ради (за згодою) 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства    В. Кухаренко 
 


