
 

 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

 

 від  07 листопада 2013 року                    № 2529 
 

 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради  
від 27 січня 2011 року № 78 
«Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради» 

 
 

Керуючись статями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 104, 105, 106 Цивільного кодексу України, з метою 
продовження роботи комісії щодо реорганізації Департаменту                        
житлово-комунального господарства шляхом приєднання до Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
міська рада 

 
                                                    В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до додатку 5 до рішення Кіровоградської міської ради                   
від   27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради», а саме затвердити склад комісії з 
припинення Департаменту житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради в новій редакції (додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 
 
 
 
 
Шершнюк 24 72 71 

 
                                                                      



 
 
 
                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        Рішення Кіровоградської  
                                                                        міської ради  

07 листопада 2013 року 
 № 2529 

 
Склад 

комісії з припинення Департаменту житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

 
Голова комісії 
 

Поліщук Сергій Юрійович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, ідентифікаційний код 2393103116 
 
Члени комісії: 
 

Погребнюк Ростислав Анатолійович - заступник начальника Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
ідентифікаційний код 2709400237 
                                                                                

Шершнюк Артем Анатолійович - головний спеціаліст - юрист Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
ідентифікаційний код 3255405332 
 

Бєлік Олександр Анатолійович - начальник відділу планово-фінансової 
роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю Головного управління 
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 
ідентифікаційний код 2943609078 

 
Яндович Юлія Володимирівна - начальник відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради, ідентифікаційний код 3098913649 

 
Місцезнаходження комісії з припинення Департаменту                         

житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради:                            
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. 41. 
                                                                         
 
 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 

 
 
 



 


