
 

ПРОЄКТ № 97 
                                                                                                            

  КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

  

                                    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  "___" _________ 2021 року                                                      №________ 

 

Про внесення змін до рішення Міської  

ради міста Кропивницького  

від 14 лютого 2020 №3099   

 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 

"Про добровільне об'єднання територіальних громад", рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року №1                               

"Про перейменування"  та враховуючи кадрові зміни Кропивницька міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року 

№3099 "Про припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання до 

Міської ради міста Кропивницького", а саме: 

1.1.Затвердити оновлений склад комісії з реорганізації Новенської   

селищної ради міста Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради 

міста Кропивницького (додається); 

1.2.  Пункт 5 викласти в новій редакції "Уповноважити заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана 

затвердити від імені Кропивницької міської ради акти приймання-передачі 

документів, що нагромадилися під час діяльності Новенської селищної ради." 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини,              

депутатської етики та регламенту.  

 

 

  

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Ірина Глушаєва 31 99 26 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Кропивницької міської ради 

«        »        2021 року №        

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Новенської селищної ради шляхом приєднання до 

Кропивницької міської ради 

 

Голова комісії 

 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (далі — 

реєстраційний номер ОКПП) - 

- заступник міського голови з питань    

  діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

МАРЧЕНКО 

Любов Миколаївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- староста Новенського    

старостинського округу 

 

Секретар комісії 

 

МАЛИНОВСЬКА 

Антоніна Борисівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- головний спеціаліст відділу    

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління 

економіки Департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Члени комісії: 

 

БРЮМ 

Олена Миколаївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник загального відділу 

ГЛУШАЄВА 

Ірина Миколаївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- начальник відділу з питань    

інфраструктури Новенського 

старостинського округу 
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ГРОМКО 

Світлана Петрівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- заступник начальника відділу  

кадрової роботи 

ДЖЕБКО 

Сергій Валерійович 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- головний спеціаліст контрольної  

служби 

ЖАРОВА 

Ірина Михайлівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- головний спеціаліст відділу  

планування управління 

містобудування та архітектури 

ЖМУРКО 

Лілія Сергіївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- заступник начальника відділу  

бухгалтерського обліку 

КАРАТЄЄВА 

Оксана Миколаївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- начальник відділу  

земелекористування управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

КІБКО 

Галина Миколаївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- головний спеціаліст архівного  

відділу 

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник управління освіти 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник управління охорони  

здоров'я  

МАСЛО 

Людмила Яківна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник управління апарату  

міської ради 

ПАВЛОВА 

Ірина Олександрівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- заступник начальника відділу  

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства 
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ПІЛЬЧИК 

Тетяна Станіславівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник контрольної служби 

ХОМЕНКО 

Сергій Анатолійович 

реєстраційний номер ОКПП - 

- головний спеціаліст юридично- 

договірного відділу управління 

капітального будівництва 

 

ШВЕЦЬ 

Надія Володимирівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- заступник начальника управління —  

начальник відділу доходів, фінансів 

галузей виробничої сфери та 

соціального захисту фінансового 

управління 

 

ШЕВЧЕНКО 

Антон Олександрович 

реєстраційний номер ОКПП - 

- перший заступник директора  

департаменту надання 

адміністративних послуг 

 

ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 

реєстраційний номер ОКПП - 

 

- начальник відділу правового  

забезпечення юридичного 

управління 

ШИШКО 

Олександр Миколайович 

реєстраційний номер ОКПП - 

- начальник відділу з питань  

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

ШОВЕНКО 

Лариса Володимирівна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- начальник відділу приватизації та  

обліку комунального майна 

управління комунальної власності 

 

ЯРЕМЧУК 

Валентина Сергіївна 

реєстраційний номер ОКПП - 

- депутат міської ради 

 

 


