
                                          
                                                                        

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____"_____________ 20___ року №______

 
Про затвердження  складу комісії 
з питань вшанування пам’яті загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил в Україні

Керуючись статтею 46 Конституції  України,  статтею 59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання  пункту 3.1 Заходів щодо
реалізації  Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей
на  2017  -  2022  роки,  затверджених  рішенням  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  759  (нова  редакція),  з  метою   належного  вшанування  пам'яті
загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних сил в Україні, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

Затвердити   склад  комісії   з  питань  вшанування  пам’яті  загиблих
(померлих)  учасників  антитерористичної операції,  операції  Об’єднаних сил в
Україні.

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

 
Олена Тінькова 30 87 90



Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
“____” _________    2021 року  № ___   

СКЛАД 
з питань вшанування пам’яті загиблих (померлих) учасників

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в Україні

Голова комісії

КОЛОДЯЖНИЙ
Сергій
Олександрович

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ВОВК 
Юлія 
Миколаївна

- директор департаменту соціальної політики

Секретар комісії

ТІНЬКОВА
Олена 
Ігорівна

- начальник відділу  по  роботі  з  ветеранами війни,
учасниками  АТО  та  членами  їх  сімей
департаменту соціальної політики

Члени комісії:

КОМПАНІЄЦЬ
Анатолій 
Федорович

- заступник  директора  комунального  закладу
“Обласний  ресурсний  центр  з  питань  допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та
внутрішньо переміщеними особам”

КОНДАКОВА
Алла 
Олександрівна

- заступник  голови  громадської  організації  “Єдина
родина Кропивниччини”



2     

                                                  Продовження додатка

ЛИНЧЕНКО
Маргарита
Володимирівна

- головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами
війни,   учасниками  АТО  та  членами  їх  сімей
департаменту соціальної політики

САЛІМОВА
Наталія
Володимирівна

- заступник  голови  Громадської  ради  при
Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради

СОКОЛЕНКО
Ул’яна 
Василівна

- Директор  департаменту  культури  та  туризму
Кіровоградської обласної державної адміністрації

ФЕДЬКІН
Олексій
Володимирович

- головний  спеціаліст  командування
Кропивницького  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки 

Директор департаменту
соціальної політики                                                                    Юлія ВОВК


