
 

УКРАЇНА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «___» ___________ 2017 року                № ____ 

 

 

Про затвердження складу комісії з 

демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької 

діяльності у новій редакції 

 

Керуючись ст. 19, 140 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Тимчасовим положенням про 

порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Кіровограда, враховуючи протокол 

від 05.09.2017 № 18/52 спільного засідання постійних комісій міської ради з 

питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів та з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

зміни у структурі виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити склад комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності у новій редакції, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 10 березня 2016 року № 142 «Про затвердження нового складу комісії з 

демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності та нової редакції Положення про комісію»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 25 липня 2017 року № 345 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 10 березня 2016 року № 142». 

 

 

Міський голова                  А.Райкович  

 
Вовенко 22 85 83 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
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СКЛАД  

комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності 

 

Голова комісії 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 

начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради 

 

Секретар комісії 

головний спеціаліст відділу планування та забудови управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

 

Члени комісії: 

Дануца 
Олександр Анатолійович 

- 
 

член виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 

Кролевець 
Андрій Вікторович 

- депутат Кіровоградської міської ради 
 

 
Танцюра 
Віктор Володимирович 

 

- 

 
радник міського голови на громадських 
засадах 

 

Цертій 
Олександр Миколайович 
 

- депутат Кіровоградської міської ради  

Члени комісії за посадами: 

голова постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради 

 

голова постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів 

 

начальник спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 
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начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

 

начальник управління комунальної власності Кіровоградської міської ради 

 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради 

 

начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради 

 

начальник юридичного управління Кіровоградської міської ради 
 

представник Кіровоградського водопровідно-каналізаційного господарства 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

 

представник Кіровоградського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області 

 

представник ПАТ «Кіровоградобленерго» 

 

 

 

Начальник юридичного управління               М.Смаглюк 
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