
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 22 червня 2021 року    № 115 
 

 

Про визначення користувачів 

кваліфікованих електронних 

довірчих послуг 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 

України «Про електронні довірчі послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 вересня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку 

використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях 

державної форми власності», з метою врегулювання відносин у сферах 

надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації: 

 

1. Визначити користувачів кваліфікованих електронних довірчих 

послуг в електронній формі за допомогою засобів кваліфікованого 

електронного підпису, а саме: 

Райковича Андрія Павловича, Кропивницького міського голову; 

Мосіна Олександра Володимировича, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

Сороку Світлану Костянтинівну, начальника відділу бухгалтерського 

обліку - головного бухгалтера; 

Титаренко Наталію Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку; 

Чупрун Альону Миколаївну, старшого інспектора відділу 

бухгалтерського обліку; 

Пількіна Валерія Анатолійовича, начальника відділу обліку житла; 

Гараз Ларису Євгеніївну, головного спеціаліста відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та організаційної роботи; 

Лопатіну Вікторію Сергіївну, начальника відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та організаційної роботи. 

 

2. Облік та використання захищених носіїв особистих ключів 

користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг виконувати згідно 

з вимогами розпорядження міського голови від 21 серпня 2020 року № 100 

«Про використання захищених носіїв особистих ключів підписувачів». 
 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4 



2 

 

розпорядження міського голови від 25 січня 2021 року № 12 «Про 

визначення користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг», 

розпорядження міського голови від 26 листопада 2019 року № 136 «Про 

визначення користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг» та 

від 13 листопада 2017 року № 98 «Про призначення відповідальної особи за 

застосування електронного цифрового підпису». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергій Терещенко 35 83 70 
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