
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

від "____"_____________ 20___ року

Про затвердження складу комісії
з демонтажу тимчасових споруд
та малих архітектурних форм
у новій редакції 
 

Керуючись статтями 140,

України «Про місцеве самоврядування Україні», 

ради від 18 грудня 2019 року

території міста Кропивницького», 

ради 

 

 

1. Затвердити  склад  комісії    демонтажу  тимчасових

архітектурних форм у новій редакції

 

 2. Визнати таким, що втратив чинність

комітету міської ради від 25 лютого 2020 року  113 

комісії з демонтажу тимчасових споруд

Положення про комісію”

 

 

 

Міський голова    
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 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 

від "____"_____________ 20___ року      
 

 

  

Про затвердження складу комісії 
демонтажу тимчасових споруд 

та малих архітектурних форм 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 52, 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи

ради від 18 грудня 2019 року № 3054 «Про затвердження Правил благоустрою

території міста Кропивницького», Виконавчий комітет Кропивницької міської

В И Р І Ш И В:  

Затвердити  склад  комісії  з  демонтажу  тимчасових

у новій редакції  згідно з додатком. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення

від 25 лютого 2020 року № 113 “Про затвердження складу

комісії демонтажу тимчасових споруд та малих архітектурних форм та

Положення про комісію”. 

           Андрій РАЙКОВИЧ

 

 №______ 

143 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

враховуючи рішення міської 

Правил благоустрою 

Кропивницької міської 

Затвердити  склад  комісії    демонтажу  тимчасових  споруд  та малих 

пункт 1 рішення виконавчого 

Про затвердження складу 

та малих архітектурних форм та 

Андрій РАЙКОВИЧ 



 

‘               Додаток 

        до рішення Виконавчого комітету 

               Кропивницької міської ради 

               “___”_________2021 року № ____ 

 

 

СКЛАД 

комісії з демонтажу тимчасових споруд 

та малих архітектурних форм 

 

         Голова комісії 
 

заступник міського голови з питань  діяльності  виконавчих  органів  ради 

 

Заступник голови комісії 
 

начальник   управління   містобудування  та   архітектури Кропивницької 

міської ради - головний архітектор міста 

 

Секретар комісії 
 

головний спеціаліст відділу планування управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради 

 

Члени комісії: 
 

Кролевець Андрій Вікторович – член Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

 

Цертій  Олександр  Миколайович - депутат  Кропивницької   міської  ради  

 

   Члени комісії за посадами: 

 

голова постійної комісії з питань архітектурної діяльності, 

містобудування та капітального будівництва Кропивницької міської ради 

 

голова постійної комісії з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності Кропивницької міської ради 

 

начальник     інспекції    з    благоустрою    Кропивницької    міської    

ради  

 

начальник  Головного  управління  житлово – комунального господарства 

Кропивницької міської ради 

 

начальник управління комунальної власності Кропивницької міської ради 



 
2 

 

начальник  управління   земельних   відносин  та  охорони навколишнього 

природного середовища Кропивницької міської ради 

 

 директор  департаменту  з  питань  економічного розвитку Кропивницької 

міської ради 

 

начальник     юридичного     управління     Кропивницької    міської    ради 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури  

Кропивницької міської ради - 

головного архітектора міста             Ірина МАРТИНОВА 
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