
 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 17 вересня 2013 року                    № 2462 
 

 
 

Про затвердження змін до Положення про  
Головне управління житлово-комунального  
господарства Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської  
міської ради від 24 лютого 2011 року № 199 

 
 
 
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 29 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 
враховуючи 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 Кіровоградської 
міської ради» та від 30 травня 2013 року № 2372 «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 Кіровоградської міської 
ради», у зв’язку із внесенням змін до штатного розпису Головного управління 
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Затвердити зміни до Положення про Головне управління                   
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, а саме 
пункт 4.2. розділу 4 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ», затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 199, зареєстрованого 
Державним реєстратором 04.04.2011, номер запису 14441050004003412, 
викласти в новій редакції, що додається.   
 
 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 
 
 
Шершнюк 24 72 71 

 
                                                                         
 



  

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        Рішення Кіровоградської  
                                                                        міської ради  

17  вересня 2013 року 
 № 2462 

 
 

 
 

З М І Н И 
до Положення про ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ                                      

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Головне управління                   

житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого                 
2011 року № 199, зареєстрованого Державним реєстратором 04.04.2011, номер 
запису 14441050004003412. 

 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ   
 
4.2. До складу управління входять відділ будівництва та благоустрою, 

відділ діловодства, кадрової роботи та контролю, відділ капітального ремонту, 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства, відділ 
планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю. 
 
 
 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                О.Хачатурян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


