
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  25 жовтня 2022 року                                           № 764 
 

 

Про утворення комісії  

 

Керуючись  статтею 144 Конституції України, статтею  52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 

19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження порядку виконання невідкладних 

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних 

із пошкодженням будівель та споруд»,  та  на виконання  пункту 2 доручення  

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 08 серпня     

2022 року № 01-26/104/0.1 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Утворити комісію (далі – Комісія) з обстеження об’єктів, пошкоджених 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації.  

 

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком. 

 

3. Уповноважити Комісію на складання плану робіт з обстеження та 

прийняття рішень щодо обстеження пошкоджених об'єктів.  

 

4. Голові Комісії визначити відповідального працівника з членів Комісії, 

якому надати доступ до функціоналу по створенню актів комісійного 

обстеження в електронній формі за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, шляхом направлення листа в електронному вигляді з 

накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Олег КОЛЮКА 

 
Олександр Безеда 35 83 19 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

25 жовтня 2022 року № 764 
 

СКЛАД 

комісії з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної 

 агресії Російської Федерації 
 

Голова комісії 
 

ВЕРГУН                       

Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
 

Заступник голови комісії 
 

КОВАЛЕНКО  

Сергій Миколайович 

 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Секретар комісії 
 

ПИЛИПЕНКО  

Віталій Володимирович  

- головний спеціаліст управління 

Державного архітектурно-будівельного 

контролю  
 

Члени комісії: 
 

БІЛОКІНЬ 

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 
  

ЖИЛІН 

Валерій Петрович 

 

- начальник Кропивницького районного 

управління ГУДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 
 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 
 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління 

ШПИЛЬОВА  

Тетяна Володимирівна 

- заступник начальника відділу з ремонту та 

розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

Начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення                                     Сергій КОВАЛЕНКО 


