
 
  

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від   03 жовтня 2014 року                                                     № 469 
 
 
Про міську  комісію з питань 
санації, реструктуризації та 
банкрутства підприємств  
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2  п. ”а” ст. 27 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв”язку із 
кадровими змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

 1. Затвердити новий склад міської комісії з питань санації, 
реструктуризації та банкрутства підприємств згідно з додатком.  
       2.  Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 10 травня 2011 року № 491 “Про 
новий склад міської комісії з питань санації, реструктуризації та банкрутства 
підприємств”. 
   
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селіванова 24 13 26 
                                     
 
                                        



                                                                            Додаток  
                                                                            до рішення виконавчого комітету 
                                                                            Кіровоградської міської ради 
                                                                             03 жовтня 2014 
                                                                            № 469 
 
 

С К Л А Д 
 

міської комісії з питань санації, 
 реструктуризації та банкрутства підприємств 

 
Голова комісії 

 
Васильченко      
Сергій Сергійович 

_ заступник    міського   голови  з питань 
діяльності    виконавчих    органів    ради 

 
      Заступник голови комісії 

 
Осауленко    
Олена Олександрівна 

_ начальник      управління   економіки  
Кіровоградської міської ради 

 
Секретар комісії 

 
Ковпак 
Тетяна Миколаївна 

_ головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної 
політики       управління       економіки 
Кіровоградської міської ради 

                  
Члени комісії: 

 
Бочкова     
Любов Тимофіївна   

_ начальник    фінансового    управління 
Кіровоградської міської ради 

Білобабка 
Максим Валентинович 

_ заступник начальника відділу з питань 
банкрутства головного управління юстиції у 
Кіровоградській області (за згодою) 

Краснокутський                              
Олег Володимирович   

_ директор  Кіровоградського  міського 
центру соціальних служб для сім” ї,  дітей та   
молоді,  депутат Кіровоградської міської 
ради (за згодою) 

Ковальчук                                         
Алла Геннадіївна   

_ заступник начальника відділу погашення 
заборгованостей   Кіровоградської 
об'єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління Міндоходів у 
Кіровоградській області (за згодою) 
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Мільченко                                       
Лідія Микитівна   

_ перший заступник начальника  управління 
Пенсійного фонду в м. Кіровограді                     
(за згодою) 

Селіванова                                      
Наталія Олександрівна 

_ начальник відділу соціально-економічного 
розвитку та регуляторної політики 
управління економіки  Кіровоградської 
міської ради 

Хачатурян                                       
Олександр Сергійович   

_ начальник Головного управління           
житлово-комунального         господарства 
Кіровоградської міської ради 

Шовенко                                          
Лариса  Володимирівна 

_ заступник начальника управління  власності 
та приватизації комунального   майна 
Кіровоградської міської ради 

 
  
 
 
 
Начальник управління економіки                                                  О. Осауленко  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
                              
 
 
 


