
У К Р А Ї Н А  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

  

 

від " 19 " серпня 2017 року                                                             № 72 

 

  

Про затвердження складу  

комісії з проведення міського  

огляду-конкурсу на  кращий  

благоустрій багатоквартирних  

будинків та будинків приватного  

сектора у м. Кропивницькому 

  

          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення   

Кіровоградської міської ради від 31 березня 2015 року № 4063 «Про міський  

огляд-конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та 

будинків приватного сектора у м. Кіровограді» та у зв’язку із кадровими 

змінами: 

 

         1. Затвердити  склад комісії з проведення міського огляду-конкурсу на 

кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного 

сектора у м. Кропивницькому в  новій  редакції згідно з додатком. 

  2.  Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 31 липня 2015 року № 87 «Про створення                              

комісії з проведення міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді» 

в частині  затвердження складу комісії та розпорядження міського голови               

від 30 серпня 2016 року № 103 «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 31 липня 2015 року  № 87 «Про створення комісії                           

з проведення міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді» 

 

      

        

Секретар міської ради                                                                         А. Табалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова 24 85 93 

 



 

 

                                                                           Додаток  

                                                                         до розпорядження міського голови  

                                                                         " 19 "  серпня  2017  

                                                                         №  72 

 

 

Склад   

комісії з  проведення міського  огляду-конкурсу  на  кращий  благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора  

у  м. Кропивницькому 

 

Голова   комісії 

 

Кухаренко   

Віктор Іванович                        

- начальник  Головного  управління 

житлово-комунального господарства  

 

Секретар   комісії 

 

Павлова   

Ірина Олександрівна   

- заступник начальника відділу 

будівництва та благоустрою Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

Члени    комісії: 

 

Брюховецький  

Олександр Григорович 

- заступник начальника спеціалізованої    

інспекції 

 

Довгаль   

Олександр Васильович 

- начальник  комунального  підприємства 

«Житлово-експлуатаційна  організація  

№ 3» Кіровоградської  міської ради» 

 

Зайченко 

Володимир Васильович 

 

- депутат Кіровоградської міської ради 

(за згодою) 

Запорожець   

Людмила Миколаївна     

- начальник  комунального  підприємства 

«Житлово-експлуатаційна  організація  

№ 4» Кіровоградської  міської ради» 

 

Ковальова   

Світлана  Миколаївна   

- начальник  комунального  підприємства 

«Житлово-експлуатаційна  організація  

№ 1» Кіровоградської  міської ради» 

 

 

 



 

 

2 

 

Кришко 

Олександр Володимирович 

- голова Фортечної районної у                          

м. Кропивницькому  ради                          

 

Марченко  

Любов Миколаївна   

- начальник  комунального  підприємства 

«Житлово-експлуатаційна  організація  

№ 2» Кіровоградської  міської ради» 

 

Фросіняк 

Руслан  Вікторович 

- голова Подільської районної  у 

м. Кропивницькому  ради   

 

 

 

 

Заступник начальника Головного  управління  

житлово-комунального  господарства                                            Т. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павлова  24 85 93 

 

 


