
 
            

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 лютого 2019 року                                                               № 2311 

 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1746  

«Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького  

від 19 грудня 2017 року № 1263» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22  

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктом 13 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, статтею 13 

Закону України «Про теплопостачання», враховуючи кадрові зміни, Міська 

рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Викласти додаток 5 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького  від 19 грудня 2017 року № 1263» у новій редакції, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови 

згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова        А. РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 
Тетяна Шпильова 22 86 87 

 



 

Додаток 

до рішення  

Міської ради  

міста Кропивницького 

від 07 лютого 2019 року 

№ 2311 

 

СКЛАД  

спільної комісії з надання дозволу або відмови фізичним особам, які 

подали заяву для участі в Програмі та відповідно отримання грошової 

компенсації витрат на встановлення СІО 

 

Голова комісії 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

(за посадою) 

 Заступник голови комісії 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького (за посадою) 

Секретар комісії 

головний спеціаліст відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (за посадою) 

 

Члени комісії: 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького (за посадою) 

 

заступник начальника  відділу капітального ремонту, реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  

(за посадою) 

 

головний спеціаліст-юрист Головного управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького  (за посадою) 

 

начальник КП «ЖЕО № 1» МРМК» (за посадою) 

начальник КП «ЖЕО № 2» МРМК» (за посадою) 

начальник КП «ЖЕО № 3» МРМК» (за посадою) 
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начальник КП «ЖЕО № 4» МРМК» (за посадою) 

начальник КП «ЖЕК № 9» МРМК» (за посадою) 

начальник управління соціального захисту населення Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради (за згодою)  
старший  інспектор відділу правового забезпечення юридичного управління 

Міської  ради міста Кропивницького (за посадою)  
заступник начальника управління соціальної підтримки Міської  ради міста 

Кропивницького (за посадою)  
начальник управління соціального захисту населення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради (за згодою). 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                                      Т. САВЧЕНКО 


