УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 26 жовтня 2017 року

№ 87
м. Кропивницький

Про затвердження складу робочої групи
з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до пункту
2 розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 13 жовтня 2016 року № 409-р «Про затвердження Плану заходів щодо
вирішення проблемних питань, пов’язаних із проведенням децентралізації в
області» та у зв’язку з кадровими змінами:
1. Затвердити склад робочої групи з розгляду проблемних питань,
пов’язаних з децентралізацією влади, згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження
міського голови від 21 січня 2016 року № 12 «Про затвердження складу
робочої групи з розгляду проблемних питань, пов’язаних з децентралізацією
влади».

Міський голова

Кумпан 36 13 35

А. Райкович

Додаток
до розпорядження міського голови
26 жовтня 2017
№ 87
СКЛАД
робочої групи з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Голова робочої групи
Райкович
Андрій Павлович

-

Кіровоградський міський голова

Заступники голови робочої групи:
Грабенко
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Мосін
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар робочої групи
Тимченко
Тетяна Валентинівна

-

заступник начальника управління начальник відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва
управління економіки

Члени робочої групи:
Бочкова
Любов Тимофіївна

-

начальник фінансового управління

Бутенко
Наталія Миколаївна

-

начальник управління Державної
казначейської служби у
м. Кропивницькому (за згодою)

Вергун
Олександр Сергійович

-

начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку

Владов Родіон
Петрович

-

начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища

Волков
Ігор Вікторович

2
-

голова постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів,
планування та соціальноекономічного розвитку (за згодою)

Гамальчук
Микола Павлович

-

голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту та соціальної
політики (за згодою)

Дануца
Олександр Анатолійович

-

голова правління медіа-групи «Весь
Кіровоград», член виконавчого
комітету Кіровоградської міської
ради (за згодою)

Запорожан
Сергій Віталійович

-

начальник відділу з питань
внутрішньої політики

Колюка
Олег Сергійович

-

начальник управління комунальної
власності

Костенко
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

Кришко
Олександр Володимирович

-

голова Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради

Ксеніч
Віктор Миколайович

-

начальник управління капітального
будівництва

Кухаренко
Віктор Іванович

-

начальник Головного управління
житлово-комунального
господарства

Макарук
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони
здоров’я

Малик
Ірина Миколаївна

-

голова громадської організації
«Центр підтримки та розвитку
підприємництва «Спільна дія»
(за згодою)

3
Мартинова
Ірина Володимирівна

-

заступник начальника управління начальник відділу планування та
містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури

Надутенко
Олена Валентинівна

-

голова спілки підприємств малого та
середнього підприємництва
Кіровоградської області (за згодою)

Паливода
Андрій Анатолійович

-

начальник управління економіки

Самиляк
Тамара Сергіївна

-

голова правління громадської
організації «Спілка підприємців
Кіровоградської області»
(за згодою)

Смаглюк
Марина Олександрівна

-

начальник юридичного управління

Табалов Андрій
Олександрович

-

секретар Кіровоградської міської
ради

Фросіняк
Руслан Вікторович

-

голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради

Якунін
Сергій Володимирович

-

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

Начальник управління економіки

А. Паливода

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 21 січня 2016 року

№ 12

Про затвердження складу робочої групи
з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до пункту 2
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
13 жовтня № 409-р «Про затвердження Плану заходів щодо вирішення
проблемних питань, пов’язаних із проведенням децентралізації в області»:
1. Затвердити склад робочої групи з розгляду проблемних питань,
пов’язаних з децентралізацією влади, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського
голови від 12 травня 2015 року №59 «Про затвердження складу робочої
групи з підготовки
матеріалів для проекту перспективного плану
формування території Кіровоградської громади» та від 30 вересня 2015 року
№110 «Про активізацію впровадження процесів децентралізації влади».

Міський голова

Тимченко 36 13 35

А. Райкович

Додаток
до розпорядження міського голови
21 січня 2016
№ 12
СКЛАД
робочої групи з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Голова робочої групи
Райкович
Андрій Павлович

-

Кіровоградський міський голова

Заступники голови робочої групи:
Грабенко
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Мосін
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар робочої групи
Тимченко
Тетяна Валентинівна

-

начальник відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва
управління економіки

Члени робочої групи:
Бойко
Сергій Вікторович

-

голова постійної комісії з питань
освіти, науки, культури, туризму,
фізичної культури і спорту та
молодіжної політики (за згодою)

Бочкова
Любов Тимофіївна

-

начальник фінансового управління

Бутенко
Наталія Миколаївна

-

начальник управління Державної
казначейської служби у
м. Кіровограді (за згодою)

Васильченко
Сергій Сергійович

-

начальник управління власності та
приватизації комунального майна

Волков
Ігор Вікторович

2
-

голова постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів,
планування та соціальноекономічного розвитку (за згодою)

Гамальчук
Микола Павлович

-

голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я та соціального
захисту населення (за згодою)

Дануца
Олександр Анатолійович

-

голова правління медіа-групи «Весь
Кіровоград», член виконавчого
комітету Кіровоградської міської
ради (за згодою)

Запорожан
Сергій Віталійович

-

начальник відділу з питань
внутрішньої політики

Костенко
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

Кришко
Олександр Володимирович

-

голова Кіровської районної у місті
Кіровограді ради

Ксеніч
Віктор Миколайович

-

начальник управління капітального
будівництва

Макарук
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони
здоров’я

Малик
Ірина Миколаївна

-

голова громадської організації
«Центр підтримки та розвитку
підприємництва «Спільна дія»
(за згодою)

Мартинова
Ірина Володимирівна

-

заступник начальника управління начальник відділу планування та
містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури

Надутенко
Олена Валентинівна

-

голова спілки підприємств малого та
середнього підприємництва
Кіровоградської області (за згодою)

Самиляк
Тамара Сергіївна

3
-

голова правління громадської
організації «Спілка підприємців
Кіровоградської області»
(за згодою)

Осауленко
Олена Олександрівна

-

начальник управління економіки

Пидорич Володимир
Олександрович

-

начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища

Смаглюк
Марина Олександрівна

-

начальник юридичного управління

Смірнов Володимир
Олександрович

-

секретар Кіровоградської міської
ради

Фросіняк
Руслан Вікторович

-

голова Ленінської районної у місті
Кіровограді ради

Хачатурян
Олександр Сергійович

-

начальник Головного управління
житлово-комунального
господарства

Цирфа
Микола Вікторович
Якунін
Сергій Володимирович

Начальник управління економіки

начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку
-

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

О.Осауленко

Про затвердження складу робочої групи
з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до пункту 2
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
13 жовтня 2015 року № 409-р «Про затвердження Плану заходів щодо
вирішення проблемних питань, пов’язаних із проведенням децентралізації в
області»:
1. Затвердити склад робочої групи з розгляду проблемних питань,
пов’язаних з децентралізацією влади, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського
голови від 12 травня 2015 року №59 «Про затвердження складу робочої
групи з підготовки
матеріалів для проекту перспективного плану
формування території Кіровоградської громади» та від 30 вересня 2015 року
№110 «Про активізацію впровадження процесів децентралізації влади».

Міський голова

А. Райкович

Додаток
до розпорядження міського голови
«___»________2016
№ ____

СКЛАД
робочої групи з розгляду проблемних питань, пов’язаних
з децентралізацією влади
Голова робочої групи
Райкович
Андрій Павлович

-

Кіровоградський міський голова

Заступники голови робочої групи:
Грабенко
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Мосін
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар робочої групи
Тимченко
Тетяна Валентинівна

-

начальник відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва
управління економіки

Члени робочої групи:
Бойко
Сергій Вікторович

-

голова постійної комісії з питань
освіти, науки, культури, туризму,
фізичної культури і спорту та
молодіжної політики (за згодою)

Бочкова
Любов Тимофіївна

-

начальник фінансового управління

Бутенко
Наталія Миколаївна

-

начальник управління Державної
казначейської служби у
м. Кіровограді (за згодою)

Вергун
Олександр Сергійович

-

начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку

2
Владов
Родіон Петрович
Волков
Ігор Вікторович

начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища
-

голова постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів,

Гамальчук
Микола Павлович

-

планування та соціальноекономічного розвитку (за згодою)
голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я та соціального
захисту населення (за згодою)

Запорожан
Сергій Віталійович

-

начальник відділу з питань
внутрішньої політики

Костенко
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

Кришко
Олександр Володимирович

-

голова Кіровської районної у місті
Кіровограді ради

Ксеніч
Віктор Миколайович

-

начальник управління капітального
будівництва

Макарук
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони
здоров’я

Малик
Ірина Миколаївна

-

голова громадської організації
«Центр підтримки та розвитку
підприємництва «Спільна дія»
(за згодою)

Мартинова
Ірина Володимирівна

-

в.о. начальника управління
містобудування та архітектури

Надутенко
Олена Валентинівна

-

голова спілки підприємств малого та
середнього підприємництва
Кіровоградської області (за згодою)

Самиляк
Тамара Сергіївна

-

голова правління громадської
організації «Спілка підприємців
Кіровоградської області»
(за згодою)

3
-

начальник управління економіки

Смаглюк
Марина Олександрівна

-

начальник юридичного управління

Смірнов Володимир

-

секретар Кіровоградської міської

Осауленко
Олена Олександрівна

Олександрович

ради

Фросіняк
Руслан Вікторович

-

голова Ленінської районної у місті
Кіровограді ради

Фурман
Діана Володимирівна

-

начальник відділу оренди та
безхазяйного майна управління
власності та приватизації
комунального майна

Хачатурян
Олександр Сергійович

-

начальник Головного управління
житлово-комунального
господарства

Якунін
Сергій Володимирович

-

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

Начальник управління економіки

О.Осауленко

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від «___» _______ 2016 року

Волков
Ігор Вікторович

№ ____

2
-

Гамальчук
Микола Павлович

-

Запорожан
Сергій Віталійович

-

голова постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів,
планування та соціальноекономічного розвитку (за згодою)
голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я та соціального
захисту населення (за згодою)
начальник відділу з питань
внутрішньої політики

Костенко
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

Кришко
Олександр Володимирович

-

голова Кіровської районної у місті
Кіровограді ради

Ксеніч
Віктор Миколайович

-

начальник управління капітального
будівництва

Макарук
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони
здоров’я

Малик
Ірина Миколаївна

-

голова громадської організації
«Центр підтримки та розвитку
підприємництва «Спільна дія»
(за згодою)

Мартинова
Ірина Володимирівна

-

заступник начальника управління начальник відділу планування та
містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури

Надутенко
Олена Валентинівна

-

голова спілки підприємств малого та
середнього підприємництва
Кіровоградської області (за згодою)

Самиляк
Тамара Сергіївна

-

голова правління громадської
організації «Спілка підприємців
Кіровоградської області»
(за згодою)

Фурман
Діана Володимирівна

-

начальник відділу оренди та
безхазяйного майна управління
власності та приватизації
комунального майна

3
Осауленко
Олена Олександрівна

-

начальник управління економіки

Пидорич Володимир
Олександрович

-

заступник начальник управління
земельних відносин та охорони
навколишнього природного
середовища

Смаглюк

-

начальник юридичного управління

Марина Олександрівна
Смірнов Володимир
Олександрович

-

секретар Кіровоградської міської
ради

Фросіняк
Руслан Вікторович

-

голова Ленінської районної у місті
Кіровограді ради

Хачатурян
Олександр Сергійович

-

начальник Головного управління
житлово-комунального
господарства

Якунін
Сергій Володимирович

-

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

Начальник управління економіки

О.Осауленко

Подлокотный костыль «Klassiker » с эргономической рукояткой, телескопический, цвет
синий. макс.нагрузка - 135 кг
Артикул: 220 DK BL
Описание:
·
в состав входит высококачественный пластик;
·
есть сменная насадка;
·
вес: 1200 гр.;
·
76-96 см - высота от рукоятки до пола;
·
23 см - высота от рукоятки до подлокотника;
·
9,5 см - ширина подлокотника;
·
максимальной нагрузкой является вес в 135 кг.;
·
есть резиновые наконечники с металлической вставкой;
·
9 уровней регулировки;
·
резиновый наконечник оснащен металлической вставкой, диаметр её -16 мм.
Обеспечивает:
·
отличная система фиксация одним нажатием благодаря кнопочному замку;
·
дополнительный комфорт в применении;
·
безопасное передвижение при помощи встроенных в рукоятку светоотражателей.
Производитель: OSSENBERG (Германия)

ОТЗЫВЫ

288

388
Подлокотный костыль «Klassiker » SOFT с эргономической мягкой рукояткой,
телескопический(макс.нагрузка - 135 кг)
Артикул: 220 DKS Gr
Описание:
·
в состав входит высококачественный пластик;
·
рукоятка с мягкой насадкой для дополнительного комфорта при использовании;
·
цвет:серый/синий;
·
есть сменная насадка;
·
вес: 1200 гр./пара;
·
76-96 см - высота от пола до рукоятки;
·
23 см - высота от рукоятки до подлокотника;
·
9,5 см - ширина подлокотника;
·
максимальной нагрузкой является вес 135 кг.;
·
есть резиновые наконечники с металлической вставкой;
·
9 уровней регулировки;
·
резиновый наконечник оснащен металлической вставкой, диаметр её -16 мм.
Обеспечивает:
·
отличная система фиксация одним нажатием благодаря кнопочному замку;
·
дополнительный комфорт в применении;
·
безопасное передвижение при помощи встроенных в рукоятку светоотражателей.
Производитель: OSSENBERG (Германия)

ОТЗЫВЫ

СПИСОК
членів виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
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Райкович Андрій Павлович
Артеменко Наталія
Михайлівна
Бегун Аліна Петрівна
Білецький Ігор
Олександрович
Вязовцев Віталій
Володимирович
Глущак Юрій Юрійович
Голуб Дмитро Вадимович

Міський голова
Виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат
“Ятрань
Фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”
Заступник голови Кіровоградської
територіальної організації Радикальна партія
Олега Ляшка
Член правління ГО “Бойове братство”
Генеральний директор ТОВ “Хімтекс”
Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
Кіровоградського національного технічного
університету
Голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград”

Дануца Олександр
Анатолійович
Демець Юрій Григорійович Виконавчий директор обласної організації
роботодавців
Касьяненко Артем Іванович ФОП Касьяненко А.І.
Кришко Олександр
Голова Кіровської районної у місті Кіровограді
Володимирович
ради
Кролевець Андрій
Генеральний директор ТОВ “Екселент М”
Вікторович
Левченко Олександр
Доктор економічних наук, професор, проректор

Миколайович
14
15
16
17
18
19
20

Максімов Сергій
Миколайович
Мосін Олександр
Володимирович
Онул Лариса Анатоліївна

з наукової роботи Кіровоградського
національного технічного університету
Директор СТОВ “Агрофірма Вікторія”
Директор ТОВ “АРЕССЕТ”
Генеральний директор Корпорації “ХХІ
століття”
Голова Кіровоградської обласної організації
“Інститут інноваційних проектів і програм”
Секретар міської ради

Паливода Андрій
Анатолійович
Смірнов Володимир
Олександрович
Сосонський Олександр
Начальник юридичного відділу КП
Миколайович
“Теплоенергетик”
Фросіняк Руслан Вікторович Голова Ленінської районної у місті Кіровограді
ради

