
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 30 березня 2020 року                         № 49

Про проведення перевірки

Керуючись статтею  140  Конституції  України, статтями 42,  59 Закону

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  скаргу

Лунгула О.В. від 12.03.2020 р. щодо дій посадових осіб Новенської селищної

ради з приводу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1. Створити та затвердити склад комісії (далі - комісія) для проведення

перевірки  щодо  встановлення  причин,  умов та  підстав  подачі  посадовими

особами місцевого самоврядування Новенської селищної ради документів до

державного  реєстратора  прав  на  нерухоме  майно  щодо  внесення  змін  у

Державний реєстр речових прав на  нерухоме майно з  приводу  погашення

права  приватної  власності  на  блок  допоміжних  цехів  №  3  за  адресою:

вул. Мурманська, будинок 41-д у зв’язку зі знищенням.

2. Затвердити склад комісії з проведення перевірки згідно з додатком.

3. Перевірку провести у термін з 30 березня по 03 квітня 2020 року.

4. За результатами перевірки підготувати акт комісії, в якому викласти

встановлені обставини.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                Олександр МОСІН

Олена Москаленко 24 47 74



Додаток

                                               до розпорядження міського голови

                                                                  30 березня 2020 року № 49

  

СКЛАД

комісії з проведення перевірки

Голова комісії

ПАЛИВОДА

Андрій Анатолійович

- заступник  міського  голови  з  питань

діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії

МОСКАЛЕНКО 

Олена Михайлівна

- головний  спеціаліст  відділу  економічного

розвитку  та  регуляторної  політики

управління  економіки департаменту  з

питань економічного розвитку, торгівлі  та

інвестицій 

Члени комісії:

КАРАТЄЄВА 

Оксана Миколаївна

- начальник  відділу  землекористування

управління земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища

НІКІТЕНКО

Олександр Володимирович

- начальник  управління  у  сфері  державної

реєстрації  -  начальник  відділу  державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно

-  державний  реєстратор  департаменту

надання адміністративних послуг

ПІЛЬЧІК

Тетяна Станіславівна

- начальник контрольної служби

ХРАПАК 

Олександр Васильович

- радник міського голови 

ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович

- начальник  відділу правового забезпечення

юридичного управління

ШИШКО

Олександр Миколайович

- начальник  відділу  з  питань  запобігання  і

виявлення  корупції  та  взаємодії  з

правоохоронними  та  контролюючими

органами

В.о. директора департаменту -

начальника управління економіки

департаменту з питань економічного розвитку,

торгівлі та інвестицій                                                             Тетяна ЛОМОВА


