
У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 травня 2011 року № 580

Про затвердження складу ліквідаційної 
комісії з питань припинення юридичної 
особи – комунального підприємства 
„Міськреклама” у новій редакції

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, відповідно до 
пункту 30 статті 26, статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи  зміни у структурі виконавчих органів міської ради, 
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити склад ліквідаційної комісії з питань припинення юридичної 
особи – комунального підприємства „Міськреклама” у новій редакції згідно з 
додатком.
       2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради від 26 жовтня 2009 року № 2808 „Про 
припинення юридичної особи – комунального підприємства „Міськреклама”.

Міський голова                                         О.Саінсус

Хричова
24-52-36



Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від 31 травня 2011 року 
№ 580

СКЛАД 
ліквідаційної  комісії з питань припинення юридичної особи –

комунального підприємства „Міськреклама”

Голова комісії 

Ксеніч Віктор Миколайович - начальник управління 
капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради  
(ідентифікаційний номер 
2091704117)

Члени комісії:

Гавришко Наталя Василівна - начальник відділу фінансового та 
правового забезпечення – головний 
бухгалтер управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер 
2509803843)

Карпова Галина Дмитрівна - головний спеціаліст відділу 
фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру управління власності та 
приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер 
2155019424)

Настояща Анна Сергіївна - головний спеціаліст відділу 
фінансового та правового 
забезпечення – юрист управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер 
2817910767)



2
Пільчік Тетяна Станіславівна - начальник контрольної служби  

Кіровоградської міської ради 
(ідентифікаційний номер 
2401806769)

Саєнко Ірина Анатоліївна - депутат Кіровоградської міської 
ради (за згодою)
(ідентифікаційний номер 
2222906483)

Хричова  Ганна Володимирівна - головний спеціаліст сектора 
реклами та художнього оздоблення 
управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської 
ради (секретар комісії)
(ідентифікаційний номер 
2903101486)

Начальник управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста  Г.Литвин 


