
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ві „_____” ________ 2017 року                                                                        № ____  

Про утворення наглядової ради 
з питань розподілу і утримання житла 
у гуртожитках та використання 
гуртожитків і прибудинкових територій 
в м.Кропивницькому

Керуючись ст. 144, 146 Конституції України, підпунктом 5 п. “б” ст. 30
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  22  Закону
України  “Про  забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців
гуртожитків”,  Положенням  про  наглядову  раду  з  питань  розподілу  і
утримання  житла  у  гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і
прибудинкових  територій,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  28  квітня  2009  року  №  428,  враховуючи  розпорядження
Кіровоградського міського голови від 17 серпня 2017 року № 70 “Про заходи
щодо  забезпечення  житлових  прав  мешканців  гуртожитків”  виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити наглядову раду з питань  розподілу і  утримання житла у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м.Кропивницькому у складі згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  27 листопада  2012  року  №  966  “Про
утворення  наглядової  ради  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м.Кіровограді”.

Міський голова                                                                                     А.Райкович

Пількін 24 73 90



Додаток                                  
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради                           
“_____” _________ 2017       
№ ____ 

С К Л А Д
наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та

використання гуртожитків і прибудинкових територій в м.Кропивницькому

начальник Головного управління житлово-комунального господарства

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 1” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 2” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 3” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 4” Кіровоградської міської ради” 

начальник  комунального  підприємства  “Житлово-експлуатаційна  контора
№ 9” Кіровоградської міської ради” 

директор комунального підприємства “Правник”

головний спеціаліст відділу ведення обліку житла (відповідно до посадових
обов’язків)

голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності
(за згодою)

начальник відділу правового забезпечення юридичного управління
голова Кіровоградської обласної організації профспілки працівників охорони
здоров'я України (за згодою)



голова  асоціації  підтримки  та  захисту  економічних  і  соціальних  прав  та
інтересів громадян у житлових відносинах у м.Кропивницькому (за згодою)

начальник управління комунальної власності

начальник управління охорони здоров'я

начальник відділу сім'ї та молоді

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Подільської районної в м.Кропивницькому ради

Начальник відділу 
ведення обліку житла                                                                В.Пількін



У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 27 листопада 2012 року                                                          № 966 

Про утворення наглядової ради 
з питань розподілу і утримання житла 
у гуртожитках та використання 
гуртожитків і прибудинкових 
територій в м. Кіровограді 

Керуючись  ст.  144  Конституції  України,  ст.  30  Закону  України  „Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  22  Закону України  „Про забезпечення
реалізації  житлових  прав  мешканців  гуртожитків”,  Положенням  про
наглядову  раду  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у  гуртожитках  та
використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 428,  з
метою здійснення громадського контролю за розподілом і утриманням житла
у гуртожитках виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

Утворити  наглядову  раду  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м. Кіровограді у складі, згідно з додатком. 

Міський голова                                                                             О.Саінсус 

Кривенко 24 84 55



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
27 листопада 2012 року 
№ 966 

С К Л А Д 
наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та
використання гуртожитків і прибудинкових територій в м. Кіровограді 

Байрамова 
Марина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді 
Кіровоградської міської ради

Бринза 
Михайло Анатолійович

начальник управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Кіровської районної у місті Кіровограді ради

Голуб 
Дмитро Вадимович

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Гресько 
Сергій Борисович

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 10

Ковальова 
Світлана Миколаївна

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 6

Краснокутський 
Олег Володимирович 

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Лужняк 
Володимир Миколайович

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 9

Марченко 
Любов Миколаївна

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 12

Марченко 
Євген Вікторович

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 7

Мосендз 
Анжеліка Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціального та 
правового захисту дітей служби у справах 
дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради



 Назаренко 
Анатолій Андрійович

завідувач сектора правового супроводу 
діяльності міського голови, секретаря міської 
ради та виконавчих органів міської ради 
юридичного відділу Кіровоградської міської 
ради

Пількін 
Валерій Анатолійович

начальник відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради

Погребнюк 
Ростислав Анатолійович

заступник начальника Головного управління 
житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради

Сємєнін 
Юрій Іванович

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 3

Хандусенко 
Євгенія Петрівна

начальник відділу персоніфікованого обліку 
та пільг управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Ленінської районної у місті Кіровограді ради

 Шведов 
Володимир Миколайович

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства                                       О.Хачатурян 



ДООПРАЦЬОВАНО
20.09.17

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ві „_____” ________ 2017 року                                                                        № ____  

Про утворення наглядової ради 
з питань розподілу і утримання житла 
у гуртожитках та використання 
гуртожитків і прибудинкових територій 
в м.Кропивницькому

Керуючись ст. 144, 146 Конституції України, підпунктом 5 п. “б” ст. 30
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  22  Закону
України  “Про  забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців
гуртожитків”,  Положенням  про  наглядову  раду  з  питань  розподілу  і
утримання  житла  у  гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і
прибудинкових  територій,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  28  квітня  2009  року  №  428,  враховуючи  розпорядження
Кіровоградського міського голови від 17 серпня 2017 року № 70 “Про заходи
щодо  забезпечення  житлових  прав  мешканців  гуртожитків”  виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити наглядову раду з питань  розподілу і утримання житла у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м.Кропивницькому у складі згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  27 листопада  2012  року  №  966  “Про
утворення  наглядової  ради  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м.Кіровограді”.

Міський голова                                                                                     А.Райкович

Пількін 24 73 90



Додаток                                              
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради          
“_____” _________ 2017                  
№ ____ 

С К Л А Д
наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та

використання гуртожитків і прибудинкових територій в
м.Кропивницькому

начальник Головного управління житлово-комунального господарства

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 1” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 2” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 3” Кіровоградської міської ради” 

начальник комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація
№ 4” Кіровоградської міської ради” 

начальник  комунального  підприємства  “Житлово-експлуатаційна  контора
№ 9” Кіровоградської міської ради” 

директор комунального підприємства “Правник”

головний спеціаліст відділу ведення обліку житла (відповідно до посадових
обов’язків)

голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності
(за згодою)

начальник відділу правового забезпечення юридичного управління

голова Кіровоградської обласної організації профспілки працівників охорони
здоров'я України (за згодою)



2
голова  асоціації  підтримки  та  захисту  економічних  і  соціальних  прав  та
інтересів громадян у житлових відносинах у м.Кропивницькому (за згодою)

начальник  відділу  приватизації  та  обліку  комунального  майна
управління комунальної власності

начальник управління охорони здоров'я

начальник відділу сім'ї та молоді

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Подільської районної в м.Кропивницькому ради

начальник служби у справах дітей виконавчого комітету

Начальник відділу 
ведення обліку житла                                                                В.Пількін



У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 27 листопада 2012 року                                                          № 966 

Про утворення наглядової ради 
з питань розподілу і утримання житла 
у гуртожитках та використання 
гуртожитків і прибудинкових 
територій в м. Кіровограді 

Керуючись  ст.  144  Конституції  України,  ст.  30  Закону України  „Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  22  Закону  України  „Про  забезпечення
реалізації  житлових  прав  мешканців  гуртожитків”,  Положенням  про
наглядову  раду  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у  гуртожитках  та
використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів  України від  28 квітня 2009 року № 428,  з
метою здійснення громадського контролю за розподілом і утриманням житла
у гуртожитках виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

Утворити  наглядову  раду  з  питань  розподілу  і  утримання  житла  у
гуртожитках  та  використання  гуртожитків  і  прибудинкових  територій  в
м. Кіровограді у складі, згідно з додатком. 

Міський голова                                                                             О.Саінсус 

Кривенко 24 84 55



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
27 листопада 2012 року 
№ 966 

С К Л А Д 
наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та
використання гуртожитків і прибудинкових територій в м. Кіровограді 

Байрамова 
Марина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді 
Кіровоградської міської ради

Бринза 
Михайло Анатолійович

начальник управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Кіровської районної у місті Кіровограді ради

Голуб 
Дмитро Вадимович

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Гресько 
Сергій Борисович

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 10

Ковальова 
Світлана Миколаївна

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 6

Краснокутський 
Олег Володимирович 

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Лужняк 
Володимир Миколайович

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 9

Марченко 
Любов Миколаївна

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 12

Марченко 
Євген Вікторович

начальник житлово-експлуатаційної контори 
№ 7

Мосендз 
Анжеліка Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціального та 
правового захисту дітей служби у справах 
дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради



 Назаренко 
Анатолій Андрійович

завідувач сектора правового супроводу 
діяльності міського голови, секретаря міської 
ради та виконавчих органів міської ради 
юридичного відділу Кіровоградської міської 
ради

Пількін 
Валерій Анатолійович

начальник відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради

Погребнюк 
Ростислав Анатолійович

заступник начальника Головного управління 
житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради

Сємєнін 
Юрій Іванович

начальник комунального ремонтно- 
експлуатаційного підприємства № 3

Хандусенко 
Євгенія Петрівна

начальник відділу персоніфікованого обліку 
та пільг управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Ленінської районної у місті Кіровограді ради

 Шведов 
Володимир Миколайович

депутат Кіровоградської міської ради               
(за згодою)

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства                                       О.Хачатурян 
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