
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 06 лютого  2020 року         № 18 
 

  

 
 

Про створення комісії з визначення  

доцільності безоплатного  

використання комунального майна  
 

 
 

 Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою розгляду депутатського звернення 

депутата міської ради VII скликання Шамардіна Олександра Сергійовича від 

17 січня 2020 року № 689:  

 

1. Утворити комісію з питання визначення доцільності 

безоплатного використання комунального приміщення по вул. Бєляєва,72 

приватним навчально-виховним об’єднанням «Дошкільний навчальний 

заклад – спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей «Школа Ор-Авнер»                

(далі - Комісія).  

 

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком.  

 

3. Комісії перевірити інформацію, викладену у депутатському 

зверненні, висновки щодо доцільності подальшого використання приміщень 

приватним навчальним закладом надати управлінню освіти  для подальшого 

опрацювання та надання відповіді депутату.  

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Н.Дзюбу. 
  

 

 
 

 

 
 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

Олена Васильєва  24 58 08   
 



  

Додаток  

до розпорядження міського голови  

06 лютого 2020 року № 18 

 

СКЛАД 

комісії з питання визначення доцільності безоплатного використання 

комунального приміщення по вул. Бєляєва,72 приватним навчально-

виховним об’єднанням «Дошкільний навчальний заклад – 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей «Школа Ор-Авнер» 
 

Голова комісії  
 

ДЗЮБА                    -          заступник міського голови з питань  

Наталія Євгеніївна                            діяльності виконавчих органів ради  
 

Члени комісії: 
 

ВОЛКОЖА           -       депутат міської ради VII скликання  

Тетяна Петрівна           
 

КОЛЮКА                    -       начальник управління комунальної  

Олег Сергійович          власності 

 

КОСТЕНКО            -      начальник управління освіти  

Лариса Давидівна  

 

КРИШКО             -   голова Фортечної районної у місті 

Олександр Володимирович                 Кропивницькому ради 

 

МІСЮНЯ             -       директор комунального закладу  

Лілія Валеріївна          «Центр комплексної реабілітації для  

             дітей з інвалідністю Фортечної  

                       районної у м. Кропивницькому ради» 

 

СИДОРЕНКО            -       головний спеціаліст відділу 

Ірина Павлівна            юридичного та фінансового  

                               забезпечення управління освіти  

 

ШАМАРДІН             -       депутат міської ради VII скликання  

Олександр Сергійович             
 

ШУКРУТА            -       голова Кіровоградської обласної 

Людмила  Володимирівна         громадської організації матерів  

             дітей-інвалідів та інвалідів  

             «Серце матері»  

 

 

Начальник управління освіти    Лариса КОСТЕНКО  


