УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 10 жовтня 2018 року

№ 128
м. Кропивницький

Про внесення доповнення
до розпорядження міського голови
від 23 квітня 2018 року № 49
“Про створення робочої групи»
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, внести доповнення до
розпорядження міського голови від 23 квітня 2018 року № 49 “Про створення
робочої групи», а саме включити до складу робочої групи з контролю за
станом благоустрою, виконанням та дотриманням Правил благоустрою міста
Кропивницького у діяльності пунктів прийому металобрухту заступника
начальника відділу з питань праці (за посадою).

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Чубар 24 64 86

О. Мосін

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 23 квітня 2018 року

№ 49
м. Кропивницький

Про створення робочої групи
Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Правил благоустрою міста
Кропивницького, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від
05 червня 2012 року № 1710, враховуючи значну кількість фактів порушення
об’єктів благоустрою міста, з метою вдосконалення форм і методів
профілактики зазначених порушень
1. Створити робочу групу з контролю за станом благоустрою,
виконанням та дотриманням Правил благоустрою міста Кропивницького у
діяльності пунктів прийому металобрухту (далі — робоча група).
2. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком.

Міський голова

Чубар 24 64 86

А. Райкович

Додаток
до розпорядження міського голови
23 квітня 2018
№ 49
СКЛАД
робочої групи
Голова комісії
начальник спеціалізованої інспекції (за посадою)
Члени комісії:
дільничний офіцер поліції відділу превенції патрульної поліції
Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (за
посадою)
інспектор роти патрульної поліції Управління патрульної поліції
Кіровоградській області (за посадою)

в

фахівець дільниці міської дружини міста Кропивницького (за посадою)
інспектор спеціалізованої інспекції
спеціалізованої інспекції (за посадою)

(за посадою)/головний спеціаліст

головний спеціаліст відділу торгівлі та захисту прав споживачів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (за посадою)

Начальник відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами

О. Шишко

