
                                                                                                   

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від  « 13 »  червня   2017 року                                                              № 282 

 

Про створення комісії по контролю за  

дотриманням законодавства в сфері  

надання ритуальних послуг 

 

  

         Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 11 п. «а» ч. 1, 

підпунктом 3 п. «б» ст. 30, ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», враховуючи лист комунального підприємства «Ритуальна 

служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» 

від 24.05.2017 року № 168, з метою дотримання законодавства стосовно 

захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання 

ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

          1. Утворити комісію по контролю за дотриманням законодавства в сфері 

надання ритуальних послуг  у складі згідно з додатком.  

          2. Юридичному управлінню Кіровоградської міської ради разом з 

Головним управлінням житлово-комунального господарства Кіровоградської 

міської ради  у  місячний  термін  розробити  Положення про комісію по 

контролю за дотриманням законодавства в сфері надання ритуальних послуг. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.  
 

 
  

Міський  голова                                                                                      А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова 24 85 93                                                     



 

                                                                           Додаток 

                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                           комітету Кіровоградської  

                                                                           міської  ради 

                                                                           « 13 »  червня  2017 

                                                                           № 282 

 

 

СКЛАД 

комісії по контролю за дотриманням законодавства 

в сфері надання ритуальних послуг 

 

Голова комісії 

 

        Начальник відділу будівництва та благоустрою Головного управління 

житлово-комунального  господарства Кіровоградської міської ради 

 

Секретар комісії 

 

        Головний спеціаліст – юрист Головного управління житлово-

комунального  господарства Кіровоградської міської ради 

 

Члени  комісії: 

          

        Голова постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-

комунального  господарства, енергозбереження  та  комунальної  власності (за  

згодою) 

 

        Головний спеціаліст управління захисту справ споживачів у 

Кіровоградській області  (за  згодою)  

 

        Заступник завідувача відділення соціальної допомоги центру соціального 

обслуговування населення Фортечного району м. Кропивницького (за  згодою) 

 

        Заступник начальника управління – начальник відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Кіровоградської міської ради 

           

        Юрист  КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» (за  згодою)  

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                                               В. Кухаренко 

 


