
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від «____» ____________ 2021 року      № ______ 

Ї Н А 

 

Про затвердження нового складу міської 

комісії з безпеки дорожнього руху  

в м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

дорожній рух», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської 

ради та відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого                       

2021 року № 49 «Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р ІШ И В: 

 

1. Затвердити новий склад міської комісії з безпеки дорожнього руху                              

в м. Кропивницькому» згідно з додатком. 

 

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

комітету міської ради від 26 січня 2021 року № 33 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 21 грудня 2016 року № 682 

«Про утворення міської комісії з безпеки дорожнього руху                                              

в м. Кропивницькому». 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Криворучко 35 83 61 



 

 

       Додаток  

       до рішення Виконавчого комітету  

       Кропивницької міської ради 

       «___» _______ 2021 року № ____ 
 

 

СКЛАД 

міської комісії з безпеки дорожнього руху 

 в м. Кропивницькому 
 

Голова комісії 
 

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

_ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства  
 

Заступник голови комісії 
 

ЯНДОВИЧ 

Юлія Володимирівна 

_ заступник начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 
 

Секретар комісії 
 

КРИВОРУЧКО 

Тетяна Володимирівна 

_ головний спеціаліст відділу благоустрою 

Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

Члени комісії: 
 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійлвич 

_ заступник начальника управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища - 

начальник відділу регулювання земельних 

відносин 

 

ЖИТНИК 

Віктор Петрович 

_ начальник управління транспорту та 

зв’язку  
 

МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

_ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури  - головного 

архітектора міста 

 

МУЗИЧУК 

Валерій Вікторович 

_ заступник директора комунального 

підприємства «ЕЛЕКТРОТРАНС» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
 

ПОКАЛЕНКО 

Володимир Володимирович 

_ головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління 

 

ПУТНИК 

Олександр Вікторович 

 

_ заступник директора товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Кіровограддорсервіс»  
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Продовження додатка 

 

РУБАН 

Василь Володимирович 

_ голова постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства та транспорту  

 

СОКОЛ 

Володимир Васильович 

_ старший інспектор відділу безпеки 

дорожнього руху управління патрульної 

поліції в м. Кропивницькому  

 

ШУМЕЙКО 

Олександр Леонідович 

_ директор комунального підприємства 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » 

 

ЯКУБЕНКО 

Сергій Миколайович 

_ головний інженер проекту 

Кіровоградського відділу комплексного 

проектування Державного підприємства 

«Укрдіпродор»  

 
 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального  господарства          Віктор КУХАРЕНКО 

 

 


