
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "20" червня 2018 року       № 80 
 

м.Кропивницький 

 

Про затвердження складу штабу 

з контролю за виконанням робіт  

на об´єкті "Реконструкція будівлі  

по вул. Архітектора Паученка, 41/26  

для створення і функціонування  

ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" 

 

 

 Керуючись ст.42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до п. 12 протоколу № 17 апаратної наради міського 

голови з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської 

ради та запрошеними особами від 04 червня 2018 року утворити штаб з 

контролю за виконанням робіт на об´єкті "Реконструкція будівлі по                          

вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у 

форматі "Прозорий офіс" згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                 А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Сурнін 24 49 57 
 

 

 



        Додаток 

        до розпорядження 

        міського голови 

        "___" ___________ 2018 

        № ______ 

 

 

СКЛАД  ШТАБУ 

з контролю за виконанням робіт на об´єкті  

"Реконструкція будівлі по  вул. Архітектора Паученка, 41/26  

для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" 

 

Співголови штабу: 
 

Грабенко  

Олександр Володимирович  

 –   заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Мосін  

Олександр Володимирович 
 

–   заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Секретар штабу 
 

Даценко  

Сергій Іванович 

– 
 

спеціаліст І категорії планово-виробничого 

відділу управління капітального 

будівництва 
 

Члени штабу: 
 

Бритвин  

Олександр Олександрович 
 

– директор ТОВ "РБК ІНТЕРРЕСУРСИ" 

Костенко  

Лариса Давидівна 
 

– начальник управління освіти 

Кришко  

Олександр Володимирович 
 

– голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

Ксеніч  

Віктор Миколайович 

– начальник управління капітального 

будівництва 
 

Кучер  

Микола Миколайович 

– начальник КП "Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького" 
 

Назарець  

Анна Федорівна 
 

– начальник відділу культури і туризму 

Пуляєва 

Галина Валентинівна 

– головний спеціаліст планово-виробничого 

відділу управління капітального 

будівництва 
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Стецюк  

Володимир Нилович 

– начальник управління соціального захисту 

населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 
 

Шевченко  

Антон Олександрович 
 

– начальник управління адміністративних 

послуг 

Фросіняк  

Руслан Вікторович 
 

– голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

Яндович 

Юлія Володимирівна 

– заступник начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

 

 

Начальник управління капітального будівництва      В. Ксеніч 
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