
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “___” ___________ 20__ року     №____

Про затвердження складу ініціативної 
групи з підготовки установчих зборів 
Громадської ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.)

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  40,  59
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  03  листопада  2010  року  №  996  “Про
забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної
політики”,  у  зв’язку  із  закінченням  повноважень  Громадської  ради  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  з  метою
налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, залучення представників
інститутів  громадянського  суспільства  до  вирішення  актуальних  для
територіальної  громади  міста  Кропивницького  питань  Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В  :

1.  Утворити  ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького  (2020-2022  рр.)  та  затвердити  її  склад  згідно  з  додатком
(далі — Ініціативна група).

2.  Ініціативній  групі  вжити  заходів  щодо  організації  та  проведення
установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті  Міської ради
міста Кропивницького (2020-2022 рр.) в установленому порядку.

3.  Відділу  з  питань  внутрішньої  політики  Міської  ради  міста
Кропивницького  забезпечити  організаційно-технічну  підтримку  засідань
Ініціативної  групи,  своєчасне  розміщення  матеріалів  щодо  проведення
установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті  Міської ради
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міста Кропивницького (2020-2022 рр.) на офіційному вебсайті міської ради у
розділі “Громадська рада”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради А.Табалова.

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ

Дмитро Татарченко 35 83 73



  Додаток 
  до рішення Виконавчого комітету
  Міської ради міста Кропивницького
  “___” ___________ 20__ року №___

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики

ДУДНІК
Інга Вячеславівна

- виконавчий директор громадської організації
“Територія успіху”

КОЗУБ
Ігор Борисович

- заступник голови Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Міської ради міста 
Кропивницького

КРАСНОКУТСЬКИЙ
Олег Володимирович

- директор Кропивницького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

- голова Громадської ради при Виконавчому 
комітеті Міської ради міста Кропивницького

СТЕШЕНКО
Світлана Олександрівна

- головний спеціаліст відділу з питань 
внутрішньої політики

ТАРАСОВ
Олександр Миколайович

- заступник голови Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Міської ради міста 
Кропивницького

ШЕРШНЮК
Артем Анатолійович

- начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО


