
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____" ____________ 2021 року № _____

Про  внесення  змін  до  рішення
Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради від 09 лютого 2021 року
№  72  “Про  затвердження  нового
складу громадської комісії з житлових
питань  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради”

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктами 5 та 7
пункту  "б"  статі  30,  пунктом  6  статті  59  Закону  України  ”Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  враховуючи   пропозиції  громадської  комісії  з
житлових питань, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької  міської
ради  від  09  лютого  2021  року  №  72  “Про  затвердження  нового  складу
громадської  комісії  з  житлових  питань  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради”, а саме включити до складу громадської комісії з
житлових питань ****************************************, представника
ГО “Десяте квітня”, та ************************, представника громадської
організації ********************************. 

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Валерій Пількін 35 83 78



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "09" лютого 2021 року № 72

Про затвердження нового складу
громадської комісії з житлових 
питань при Виконавчому комітеті 
Кропивницької міської ради

Керуючись підпунктами 5 та 7 пункту “б” статті 30, статтею  52 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  пункту  3
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання
їм жилих приміщень в Українській  РСР,  Виконавчий комітет  Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити новий склад  громадської  комісії  з  житлових питань при
Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради згідно з додатком. 

2.  Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  пункт  1  рішення  виконавчого
комітету  міської  ради  від  10 березня  2020 року  №  125 “Про  затвердження
нового складу громадської комісії з житлових питань при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького”.

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ

Валерій Пількін 35 83 77



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради
"____" ________ 20___ року №_____

СКЛАД 
громадської комісії з житлових питань при Виконавчому комітеті 

Кропивницької міської ради

Голова комісії

БАЛАКІРЄВА
Світлана Миколаївна

- керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради

Заступник голови комісії

ФУНДОВНИЙ
Володимир Васильович

- голова Кропивницької міської організації 
вільної профспілки освіти і науки України 

Секретар комісії

ПАЛАМАРЧУК
Ірина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу ведення обліку 
житла

Члени комісії:

ГРОСУЛ
Катерина Іванівна

- голова комітету вдів Кропивницької міської 
ветеранської організації “Союз Чорнобиль 
Україна” 

ЗУЄВ
Володимир Савелійович

- голова ради організації ветеранів України 
м.Кропивницького

КАСЬЯНЕНКО
Іван Іванович

- генеральний директор КНП “Регіональний 
центр громадського здоров’я  Кіровоградської
обласної ради” 

КОЗЛОВА 
Лариса Григорівна

- голова Кіровоградської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я 
України 

МЕЛЬНИК
Василь Миколайович

- член громадської організації “Кропивницька 
міська організація захисників Вітчизни 
“Бойове братерство” 
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ПІЛЬКІН 
Валерій Анатолійович

- начальник відділу обліку житла 

ТЕРЕЗА
Олександр
Володимирович

- старший інспектор відділу правового 
забезпечення юридичного управління

ФОМЕНКО
Таїсія Володимирівна

- головний спеціаліст сектору опіки, піклування
та усиновлення служби у справах дітей 
управління з питань захисту прав дітей

ХРАПАК
Олександр Васильович

- радник міського голови на громадських 
засадах

Начальник відділу 
ведення обліку житла                                                           Валерій ПІЛЬКІН


