
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “25” травня  2021 року                                                                                  № 336

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 24 липня 2020 року № 317 
“Про утворення комісії”

Керуючись статтями 141, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  у  зв'язку  з  кадровими
змінами  у  складі виконавчих  органів  міської ради  Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Внести  зміни  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради
від 24 липня 2020 року № 317 “Про утворення комісії” шляхом затвердження
складу комісії в новій редакції згідно з додатком.

2.   Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від 23 лютого 2021 року № 115 “Про внесення
змін до рішення  виконавчого комітету міської ради від 24 липня 2020 року
№ 317 “Про утворення комісії”. 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 35 83 33



Додаток
                                                                       до  рішення Виконавчого комітету
                                                                       Кропивницької міської ради
                                                                       “25” травня 2021 року  № 336            

СКЛАД
 комісії з  питань формування пропозицій щодо потреби та спрямування

у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа

                                                    Голова комісії

КОЛОДЯЖНИЙ                      -
Сергій Олександрович

заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

                                           Перший з  аступник голови комісії

КРАСНОКУТСЬКИЙ             -
Олег Володимирович

директор  Кропивницького  міського  центру
соціальних служб 

З  аступник голови комісії

ТИМОХОВСЬКА                    - 
Тетяна   Миколаївна

начальник управління з питань захисту прав
дітей                                                 

                                                 Секретар комісії

МАГАН                                     -  
Лідія Іванівна

головний спеціаліст відділу забезпечення та
контролю управління з питань захисту прав
дітей

Члени комісії:

БЕЗРОДНА                               - 
Світлана Павлівна

начальник  відділу  з  ремонту  та  розвитку
житлово  -  комунального  господарства
Головного  управління  житлово  -
комунального  господарства

ВОЛОШИНА                           - 
Алла Володимирівна

голова  Кіровоградської  обласної  організації
Всеукраїнської  громадської  організації
“Асоціація  сприяння  самоорганізації
населення”
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ДЕМІШОНКОВА                    - 
Ірина   Валентинівна

заступник  начальника  управління
соціального захисту населення Подільського
району  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради

КОВАЛЬ                                   - 
Олена Анатоліївна                

заступник  начальника  відділу
персоніфікованого  обліку  та  пільг
управління  соціального  захисту  населення
Фортечного  району департаменту
соціальної політики Кропивницької міської
ради

КСЕНІЧ                                    - 
Віктор Миколайович

начальник  виробничо-технічного  відділу
управління капітального будівництва

НАВРОЦЬКА                          - 
Ірина Георгіївна

спеціаліст І категорії управління освіти

НАГОРНА                                - 
Тетяна Дмитрівна

головний спеціаліст Служби містобудівного
кадастру  управління  містобудування  та
архітектури 

НАСТОЯЩА                           -
Анна Сергіївна 

головний  спеціаліст  відділу  правового
забезпечення юридичного управління

ПЕТРОВА                                  -
Оксана Сергіївна

головний  спеціаліст  бюджетного  відділу
фінансового управління

ПІЛЬКІН                                   -
Валерій  Анатолійович

начальник відділу обліку житла

ПРОКОПОВА                          - 
Тетяна  Віталіївна

соціальний  педагог  відділу  соціальної
роботи  Кропивницького  міського  центру
соціальних служб 

ШИШКО                                  - 
Олександр  Миколайович

Начальник управління з 
питань захисту прав дітей

начальник управління з питань запобігання
і виявлення корупції 

                 
                             Тетяна  ТИМОХОВСЬКА


