
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 12 березня 2019 року                           № 33 

 

Про внесення змін та  доповнень до розпоряджень 

міського голови від 12 лютого 2018 року 

№ 20, від 27 вересня 2018 року № 122, 

від 22 серпня 2018 року № 109, від 08 жовтня  

2018 року № 127 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до законів України “Про захист персональних даних”, 

“Про інформацію” (зі змінами), “Про доступ до публічної інформації”           

(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року  

№ 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію”:   

 

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження міського голови від 

12 лютого 2018 року № 20 „Про затвердження Списку осіб виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано право роботи з 

документами, що містять службову інформацію, в новій редакції”, а саме: 

1) включити до Списку осіб виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, яким надано право роботи з документами, що містять 

службову інформацію, Пугача Валерія Валерійовича, головного спеціаліста 

відділу організації пасажирських перевезень та дорожнього руху управління 

розвитку транспорту та зв”язку, Житника Віктора Петровича, начальника 

управління розвитку транспорту та зв”язку, Білоконя Сергія Валентиновича, 

начальника управління капітального будівництва, Хоменка Сергія 

Анатолійовича, головного спеціаліста-юриста управління капітального 

будівництва, Моркву Маріанну Олександрівну, директора департаменту – 

начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, Савченко Тетяну Миколаївну,                              

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства, 

Гайдамаку Наталію Миколаївну, головного спеціаліста лікувально-

профілактичного відділу управління охорони здоров”я, Горбовського Сергія 

Володимировича, начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування  населення   департаменту   з питань    економічного розвитку,  
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торгівлі та інвестицій, Скорик Ганну Михайлівну, начальника відділу торгівлі 

та захисту прав споживачів управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, Смолянцеву Ольгу Борисівну, головного спеціаліста відділу 

споживчого ринку та послуг управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, Тухватулліну Олену Федорівну, головного спеціаліста 

відділу з питань праці, Черноморченко Наталію Анатоліївну, спеціаліста         

1 категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання 

управління освіти, Федотову Олену Ігорівну, головного спеціаліста відділу 

кадрової роботи, Новак Ольгу Георгіївну, завідувача загального відділу 

виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради; 

2) виключити зі Списку осіб виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, яким надано право роботи з документами, що містять 

службову інформацію, Владова Родіона Петровича, Копцева Андрія 

Євгеновича, Святовець Наталію Станіславівну, Запорожана Сергія 

Віталійовича; 

3) посаду Вергуна Олександра Сергійовича визначити як заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, посаду 

Паливоди Андрія Анатолійовича - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, посаду Горбенко Оксани Анатоліївни - 

начальник відділу з питань внутрішньої політики, посаду Ксеніча Віктора 

Миколайовича - начальник  управління Державного архітектурно-

будівельного контролю, посаду Мартинової Ірини Володимирівни - 

начальник відділу планування управління містобудування та архітектури, 

посаду Назарець Анни Федорівни - начальник управління культури і туризму, 

посаду Шамшур Тетяни Анатоліївни - головний спеціаліст сектора контролю 

загального відділу. 

 

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 27 вересня 2018 

року № 122 „Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського 

голови від 12 лютого 2018 року № 20 „Про затвердження Списку осіб 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано право 

роботи з документами, що містять службову інформацію, в новій редакції”, а 

саме посаду Філоненко Олени Олександрівни визначити як заступник 

начальника управління – начальник відділу інспекційної роботи та 

дозвільних процедур управління Державного архітектурно-будівельного 

контролю. 

 

3. Внести зміни до розпорядження міського голови від 22 серпня 2018 

року № 109 „Про внесення доповнення до розпорядження міського голови від 

12 лютого 2018 року № 20 „Про затвердження Списку осіб виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано право роботи з 

документами,  що  містять  службову  інформацію, в  новій  редакції”, а   саме  
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посаду Громко Світлани Петрівни визначити як заступник начальника відділу  

кадрової роботи. 

 

4. Внести зміни до розпорядження міського голови від 08 жовтня 2018 

року № 127 „Про внесення доповнення до розпорядження міського голови від 

12 лютого 2018 року № 20 „Про затвердження Списку осіб виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано право роботи з 

документами, що містять службову інформацію, в новій редакції”, а саме 

посаду Вовенка Олега Анатолійовича визначити як начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                   А.РАЙКОВИЧ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Брюм 24 95 66 


