РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______

Про створення комісії з питань
прийняття обладнання та меблів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постановами
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», від 11 жовтня 2017 року
№ 779 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і
забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у
тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»,
рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року № 1234 «Про створення та
будівництво Центру надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий
офіс” міста Кропивницького», рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 07 лютого 2019 року № 2312 «Про надання згоди на безоплатну передачу з
державної власності до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького» у межах виконання проекту “Модернізація системи
соціальної підтримки населення України» Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:

1. Для прийняття від Міністерства соціальної політики України на
баланс Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького обладнання
та меблів з метою використання їх в роботі Центру надання адміністративних
послуг у форматі “Прозорий офіс” міста Кропивницького створити комісію з
питань прийняття обладнання та меблів у складі згідно з додатком.
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2. Призначити Шевченка А.О., начальника управління адміністративних
послуг, матеріально відповідальною особою за прийняття обладнання та
меблів.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова

Ольга Шкода 24 23 69

А.РАЙКОВИЧ
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Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від «___» _________ 2019 року № __

СКЛАД
комісії з питань прийняття обладнання та меблів
Голова комісії
-

БОНДАРЕНКО
Альвіна Василівна

керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

Заступник голови комісії
ШЕВЧЕНКО
Антон Олександрович

-

начальник управління адміністративних
послуг
Члени комісії:

БАБАЄВА
Оксана Вікторівна

-

начальник відділу інформаційнокомп’ютерного забезпечення

БАЛЕНКО
Наталія Миколаївна

-

головний спеціаліст контрольної служби

ЖМУРКО
Лілія Сергіївна

-

заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку

КРИШКО
Олександр Володимирович

-

голова Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради

МАГЕР
Наталія Іванівна

-

начальник відділу по роботі з фізичними
особами управління адміністративних
послуг – адміністратор

СТЕЦЮК
Володимир Нилович

-

начальник управління соціального
захисту населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради
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ТОКАРЄВ
Олександр Юрійович

-

начальник дільниці КП «Управління
будинками Міської ради міста
Кропивницького»

ФРОСІНЯК
Руслан Вікторович

-

голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради

ШКОДА
Ольга Костянтинівна

-

заступник начальника управління
адміністративних послуг – начальник
відділу по роботі з суб’єктами
господарювання – адміністратор

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

