
                                                                                                                  ПРОЕКТ № 2436 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ______________ 2019 року                                                        № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 15 грудня 2015 року № 9  

«Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання» 

 

Відповідно до статті 26, пункту 5 статті 42, статей 51, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 грудня  2015 року № 9 

«Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання» (зі змінами), а саме у 

пункті 1 цифри та слова «18 осіб» замінити на «11 осіб». 

2. Затвердити персональний склад Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання: 
 

голова виконавчого комітету - міський голова (за посадою) Райкович 

Андрій Павлович;  

члени виконавчого комітету:  
  

Табалов  

Андрій Олександрович 

 

- секретар міської ради 

Мосін  

Олександр Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 



Дзюба  

Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Паливода  

Андрій Анатолійович 

- директор департаменту — начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Вергун  

Олександр Сергійович 

 

- начальник управління розвитку транспорту 

та зв'язку 

Костенко  

Лариса Давидівна 

 

- начальник управління освіти 

Савченко  

Тетяна Миколаївна 

- заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

Фросіняк  

Руслан Вікторович  

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

Кришко  

Олександр Володимирович 

 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

Вязовцев  

Віталій Володимирович 

- член правління ГО “Бойове братерство” 

  

 3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради 

від 15 грудня  2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання» (зі 

змінами). 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


