
Р І Р І  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " ____"  _______________ 2021 року       № ____ 

 

 

Про затвердження нового 

складу комісії з визначення 

місць розташування  

контейнерних майданчиків 

 

 Керуючись статтями140, 146 Конституції України, підпунктами 6, 7 

пункту «а» статті 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, враховуючи кадрові зміни, з метою 

створення належних умов проживання мешканців Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити новий склад комісії з визначення місць розташування 

контейнерних майданчиків згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24 листопада 2016 року № 599 «Про створення комісії 

з визначення місць розташування контейнерних майданчиків». 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Шпильова 35 83 62 
 

 

 



 

Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради 

       «___ » _________2021 року № _____ 

 

 

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 

 

заступник начальника відділу капітального ремонту та розвитку житлово-

комунального господарства Головного управління житлово-комунального 

господарства (за посадою) 

  

Члени комісії: 

 

головний спеціаліст відділу землеустрою та контролю за використанням земель 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (за посадою) 

 

головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури (за посадою) 

 

начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Кропивницького управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області  

 

головний спеціаліст інспекції з благоустрою (за посадою) 

 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління  

(за посадою) 

 

представник підприємства, яке здійснює вивезення побутових відходів з 

території міста Кропивницького  
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представник управителя багатоквартирних будинків (за територіальністю) 

 

голова Громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської 

ради (за згодою) 

 

завідувач відділу з питань благоустрою виконавчого комітету Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради  

 

голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, охорони 

природного середовища, запобігання надзвичайних ситуацій, транспорту та 

енергозбереження, зв'язків з квартальними комітетами, ОСББ Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради  

 

головний спеціаліст відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу (за посадою) 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства          Віктор КУХАРЕНКО 


	Про затвердження нового

