
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “____”  _________ 201    року             №______                                                          

 

Про створення комісії з визначення 
місць розташування  
контейнерних майданчиків 
 
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктами 6, 7 п. «а»  
ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Державними 
санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України  
від 17 березня 2011 № 145, з метою створення належних умов проживання 
мешканців виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити комісію з визначення місць розташування контейнерних 
майданчиків у складі згідно з додатком. 
 

2. Комісії з визначення місць розташування контейнерних 
майданчиків провести обстеження існуючих контейнерних майданчиків зі 
складанням відповідних актів у тримісячний термін з дня прийняття рішення. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Мосіна О. В. 
 
 
 
Міський голова                                                                       А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шпильова 22 86 87 
 
 
 



 
Додаток 

       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       «______»_____________2016 
       №________ 
 
 

Склад 
комісії з визначення місць розташування контейнерних майданчиків 

 
                                                   Голова комісії 

 
начальник Головного управління житлово-комунального господарства  
(за посадою) 

 
                         Заступник голови комісії 

 
заступник начальника Головного управління житлово-комунального 
господарства (за посадою) 
 

Секретар комісії 
 
провідний спеціаліст відділу капітального ремонту, реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства Головного управління 
житлово-комунального господарства (за посадою) 
  

Члени комісії: 
 
заступник начальника управління – начальник відділу земельних відносин 
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища (за посадою) 
 
заступник начальника управління - начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури  
(за посадою) 
 
начальник Управління Держпродспоживслужби в м. Кіровограді (за згодою) 
 
спеціаліст 1 категорії спеціалізованої інспекції (за посадою) 
 
головний спеціаліст відділу представництва інтересів в судах юридичного 
управління (за посадою) 
 
представник підприємства, яке здійснює вивезення побутових відходів з 
території м. Кропивницького (за згодою) 
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представник підприємства-балансоутримувача (за територіальністю) 
 
депутат Кіровоградської міської ради (за згодою) 

 
 
 

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства          В. Кухаренко 


