
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 10 березня  2016 року                                       № 144 

 
 

Про затвердження нового складу 
міжвідомчої комісії з влаштування 
індивідуального опалення в квартирах 
багатоповерхових будинків 
 
 
 Керуючись підпунктом 1 п.”а” ст.30 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

 Затвердити новий склад міжвідомчої комісії з влаштування 
індивідуального опалення в квартирах багатоповерхових будинків, що 
додається. 
  
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погребнюк 24 18 47 
 



 

       Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       10 березня  2016  
       № 144 
 

С К Л А Д 
міжвідомчої комісії з влаштування індивідуального опалення  

в квартирах багатоповерхових будинків 
 

Голова комісії 
 

Мосін 
Олександр Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   

Заступник голови комісії 
 

Хачатурян 
Олександр Сергійович 

- начальник Головного управління житлово-
комунального господарства 

   

Секретар комісії 
 

Кравченко  
Світлана Іванівна 

- інспектор з організаційних та виробничо-
технічних питань комунального підприємства 
“Житлово-експлуатаційної організації № 2” 
“Кіровоградської міської ради”  

   

Члени комісії: 
 

Гершкул 
Микола Павлович 

- начальник Кіровоградського  
РЕМ ПАТ “Кіровоградобленерго”  
(за згодою) 

   

Давидчук 
Валентина Миколаївна 

- директор Кіровоградського  
ВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград”  
(за згодою) 

   

Коваленко 
Сергій Миколайович 

- начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 
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Кравченко 
Валерій Анатолійович 

- представник власників житлових будинків 

   

Марченко  
Любов Миколаївна 

- начальник комунального підприємства 
“Житлово-експлуатаційної організації № 2” 
Кіровоградської міської ради 

   

Негода 
Галина Григорівна 

- завідувач сектора екології та 
природоохоронної діяльності управління 
земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

   

Починська 
Надія Павлівна 

-  начальник виробничо-технічного відділу    
ВАТ “Кіровоградгаз” (за згодою) 

   

Сидоренко 
Сергій Григорович 

- начальник Кіровоградського міжрайонного 
Управління Головного управління 
Держсанепідемслужби у Кіровоградській 
області (за згодою) 

    

Слоневська 
Світлана Григорівна 

- заступник начальника відділу капітального 
ремонту, реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради 

   

Соколенко 
Тетяна Михайлівна 

- директор КП “Теплоенергетик”  

   

Таран 
Анатолій Володимирович 

- заступник директора з капітального 
будівництва та інвестицій           
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 
 (за згодою) 

   

Ткаченко 
Анна Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу планування та 
містобудівного кадастру управління   
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

 
Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства    О.Хачатурян 


