
 
УКРАЇНА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 12 серпня 2014 року                               № 376 

 
Про внесення змін до рішення   
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради від 08 листопада 2012 року  
№ 893 
 

Керуючись статтями 19, 140 Конституції України, статтями 52, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
кадрові зміни, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 08 листопада 2012 року № 893 “Про затвердження складу 
комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності та Положення про неї”, а саме склад комісії з 
демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності викласти в новій редакції згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року                   
№ 893 “Про затвердження складу комісії з демонтажу тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності та Положення про неї”. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
Настояща 24 05 30 



Додаток 
до рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради 
“12” серпня 2014 року 
№ 376 

 
СКЛАД  

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

підприємницької діяльності 
 

Голова комісії 
 
Васильченко  
Сергій Сергійович 
 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

   
Заступник голови комісії 

   
Бабенко  
Наталія Володимирівна 

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

   
Секретар комісії 

Тараненко 
Ганна Геннадіївна 

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

   
Члени комісії: 

 
Брюховецький 
Олександр Григорович 

- заступник начальника спеціалізованої 
інспекції Кіровоградської міської ради 

   
Мездрін 
Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської 
ради - головний архітектор міста 

   
Пидорич 
Володимир Олександрович 

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

 
Шовенко 
Лариса Володимирівна 

- в.о. начальника управління власності та 
приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради 
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Яндович 
Юлія Володимирівна 

- начальник відділу будівництва та 
благоустрою Головного управління 
житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

 
 
 
Начальник юридичного управління          О.Колюка 


