
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

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                                                                                     А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кумпан 36 13 35 



 

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 
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Волков 

Ігор Вікторович 

- голова  постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного 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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


