
У К Р А Ї Н А  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від «04 » серпня 2017 року                                                 № 66 

 

 

 

Про створення робочої групи 

  

Керуючись ст. 140, 141 Конституції України, ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням міського голови 

від 01.08.2017р. № 186-в «Про відпустку Райковича А.П.», беручи до уваги 

статтю 89 Бюджетного кодексу України, статтю 27 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи утримання 

професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з місцевого 

бюджету м. Кропивницького та необхідність їх передачі до комунальної 

власності територіальної громадим. Кропивницького 

 

1. Створити робочу групу з попереднього огляду цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького у 

складі згідно з додатком. 

2. Голові робочої групи організувати роботу групи та надати  

результати її роботи міському голові у вигляді актів огляду цілісних 

майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів                              

м. Кропивницького до 25 вересня 2017 року.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дзюбу Н.Є. 

 

  

Заступник міського голови                  

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 О. Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Колюка 24 56 88                                                      



  Додаток 

  до розпорядження міського голови 

  “04” серпня 2017  № 66 

 

Склад робочої групи з попереднього огляду цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів                                       

м. Кропивницького 

  Голова робочої групи 

Дзюба 

Наталія Євгеніївна 

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності   

виконавчих органів ради 

   

  Секретар робочої групи 

Дежурко Олена 

Володимирівна 

- спеціаліст I категорії централізованої бухгалтерії 

управління освіти Кіровоградської міської ради 

   

 

Зайченко Володимир  

Васильович 

 

 

 

Маленко Алла 

Володимирівна 

 

 

 

-  

 

 

 

 

- 

 

Члени робочої групи: 

депутат Кіровоградської міської ради, голова 

постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження 

та  комунальної власності (за згодою) 

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності 

Кіровоградської міської ради 

Музичук Валерій 

Вікторович 

 

Пільчік Тетяна 

Станіславівна 

 

Таран Костянтин 

Віталійович 

- 

 

 

- 

 

 

- 

депутат Кіровоградської обласної ради                           

(за згодою) 

 

начальник відділу контрольної служби 

Кіровоградської міської ради 

 

головний спеціаліст відділу землекористування 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

Сурнін  

Сергій Васильович 

- начальник  спецбюджетного відділу управління 

капітального будівництва 

Кіровоградської  міської ради  

 

Представники професійно-технічних навчальних закладів                                          

м. Кропивницького, в яких здійснюватиметься огляд 

 

 

Заступник міського голови                  

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 О. Мосін 


