
 
   
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від «24» травня 2016 року                                                         № 291 
 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради 
« Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 78 
«Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіроворадської міської ради» 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року 
№ 78 «Про  структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіроворадської 
міської ради»», що додається. 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення на 
розгляд міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова                   А.Райкович 
 
 
 
 
Гончаренко 24 72 71 
 
 
 
 



 

  
  ПОГОДЖЕНО 
  Рішення виконавчого комітету 
  Кіровоградської міської ради 
  « 24 » травня 2016 
  № 291 
 
  Проект 

 
 

У К Р А Ї Н А                     
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «___» _________ 2016 року                                                             № _____ 
 
Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 78 
«Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіроворадської міської ради» 
 
 Керуючись статями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 104 - 106 Цивільного кодексу України, з метою 
продовження роботи комісії щодо реорганізації департаменту житлово-
комунального господарства шляхом приєднання до Головного управління 
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до додатка 5 до рішення Кіровоградської міської ради                    
від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіроворадської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіроворадської міської ради» та затвердити склад комісії з припинення 
департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради у новому складі згідно з додатком. 
 
 
 
Міський голова                               А.Райкович 
 
 
Гончаренко 22 05 06 
 



 
Додаток  
до рішення Кіровоградської  
міської ради 
“____”___________2016 
№_________ 

 

СКЛАД 
комісії з припинення департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 
 

Голова комісії   
Мосін  
Олександр Володимирович 
 
 

- 
 
 
 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
(ідентифікаційний номер **********)  

Заступник голови комісії   
Хачатурян 
Олександр Сергійович 

- начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер **********)  

Члени комісії:   
Бєлік  
Олександр Анатолійович 

- 
 
начальник відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського 
Головного управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер **********)  
 

Гончаренко  
Євгенія Леонтіївна 

- 
 
головний спеціаліст-юрист Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської 
ради (ідентифікаційний номер 
**********)  
 

Погребнюк  
Ростислав Анатолійович 

- заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської 
ради (ідентифікаційний номер 
**********)  
 

Шершнюк  
Артем Анатолійович 

- 
 
головний спеціаліст відділу відділу 
представництва інтересів в судах 
юридичного управління 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер **********)  

 

                                           
  

Міський голова                              А.Райкович 


