
 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ  РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «14» травня 2019 року                                                           № 274 

 

Про затвердження нового складу 

міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 6  

статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з 

кадровими змінами Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 14 березня 2017 року № 125 „Про міську комісію з 

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    А.ТАБАЛОВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Юлія Волченко 22 38 36 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від «14» травня 2019 року № 274 

 

 

С К Л А Д 

міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

 

 

Голова комісії 

ПАЛИВОДА  

Андрій Анатолійович 

- заступник міського голови з питань діяльності       

виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії 

МОРКВА  

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту - начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

Секретар комісії 

ВОЛЧЕНКО  

Юлія Станіславівна 

 -го - головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

Члени комісії: 

БІЛОУСОВА 

Тетяна Віталіївна 

- директор Кіровоградського міськрайонного 

центру зайнятості  

ВОЗНЯК  

Тетяна Анатоліївна 

- начальник Кропивницького відділення  

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в 

Кіровоградській області  

КРАЙНОСВІТ  

Оксана Юріївна 

- начальник відділення Національної служби 

посередництва і примирення в Кіровоградській 

області  

МАКСИМЕНКО 

Катерина Степанівна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради  
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МІСЮНЯ  

Ольга Олександрівна 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу адміністрування податків і зборів з 

фізичних осіб Кропивницького управління  

Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області  

НОЖНОВА  

Ганна Вікторівна 

- завідувач сектора планування доходів бюджету 

відділу доходів, фінансів галузей виробничої 

сфери та соціального захисту фінансового 

управління  

ПУЗАКОВА  

Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу економічного розвитку та регуляторної 

політики управління  економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій  

РИБАК  

Микола Аркадійович 

- начальник відділу з питань праці  

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна  

- т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства  

ТЕРЛЕЦЬКА  

Оксана Дмитрівна  

- заступник Голови Федерації професійних спілок 

Кіровоградської області  

ФРАНЦУЗАН  

Маргарита Володимирівна  

- начальник відділу з питань праці та соціально-

трудових відносин управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради  

ШАРПІНСЬКИЙ  

Юрій Миколайович 

- 

 

заступник начальника Головного управління 

Пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області  

 

 
 

Директор департаменту - начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                          М.МОРКВА 

 

 

 

 

 

 

 


