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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від „10” березня 2016 року                                                                    № 162 
 
 

 

 

Про затвердження нового складу 
громадської комісії з житлових  
питань при виконавчому комітеті  
Кіровоградської міської ради 
 
 
 Керуючись підпунктами 5 та 7 п. “б” ст. 30 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 3 Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
 1. Затвердити новий склад громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради згідно з додатком.  

 
 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітеті Кіровоградської міської ради від 11 вересня 2014 року № 440 “Про 
затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань при 
виконкомі Кіровоградської міської ради”. 

 
 
 

Міський голова                                                                         А.Райкович 
 

 
 
 
 
 
 
 



Пількін 24 73 90



 

 
 
 

  Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
“10” березня  2016  
№ 162 

 
 

Склад  
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті  

Кіровоградської міської ради 
 

Голова комісії 
Бондаренко 
Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради 

 
Заступник голови комісії 

Фундовний 
Володимир Васильович 

- голова Кіровоградської міської організації 
вільної профспілки освіти і науки України  
(за погодженням) 

 
Секретар комісії 

Сурнін 
Сергій Васильович 

- начальник спецбюджетного відділу 
управління капітального будівництва  

 
Члени комісії: 

Бойко 
Сергій Вікторович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

Вовенко  
Олег Анатолійович 
 

- начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління 

Дануца 
Олександр Анатолійович 

- голова правління медіа-групи  
“Весь Кіровоград” (за згодою) 
 

Дзюба 
Наталія Євгеніївна 
 

- голова Кіровоградської міської організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України (за згодою) 
 

Дозор  
Любов Борисівна 

- голова Кіровоградської міської організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану   
(за згодою) 
 

Зуєв 
Володимир Савелійович 
 

-  голова ради Кіровоградської міської 
організації ветеранів війни (за згодою) 
 



 

 
 
 

  
 
Касьяненко 
Іван Іванович 
 

 
- 

 
директор ДУ “Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби 
України” (за згодою) 
 

Козлова  
Лариса Григорівна 
 

- голова Кіровоградської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я 
України (за згодою) 
 

Мельник 
Василь Миколайович 

- член  громадської організації “Кіровоградська 
міська організація захисників Вітчизни 
“Бойове Братство” (за згодою) 
 

Пількін  
Валерій Анатолійович 
 

- начальник відділу ведення обліку житла  

   
   

 
 
 

Начальник відділу  
ведення обліку житла                                                                            В.Пількін 

 
 


