
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ   СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  січня  2011 року №  78

Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради

Керуючись статтями 11, 26, 42, 54, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтями 104, 105, 106 Цивільного кодексу 
України, статтями 42, 49-2 Кодексу законів про працю України, з метою 
оптимізації структури виконавчих органів міської ради, скорочення їх 
чисельності та штатів міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради в новій редакції згідно з додатком 1.

2. Затвердити штати апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
(додатки 2, 3).

3. Утворити виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної 
особи:

управління власності та приватизації комунального майна
Кіровоградської міської ради;

управління економіки Кіровоградської міської ради.
4. Утворити виконавчі органи Кіровоградської міської ради без статусу 

юридичної особи:
юридичний відділ;
загальний відділ;
сектор інформаційного та комп’ютерного забезпечення;
відділ по роботі зі зверненнями громадян;
відділ ведення обліку житла;
організаційний відділ;
інспекція з благоустрою міста.
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5. Поновити роботу виконавчих органів міської ради зі статусом 
юридичної особи:

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради;

управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради;

Головного управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради;

управління освіти Кіровоградської міської ради;
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради;
відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради;
відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради.
6. Припинити департамент економіки та фінансів Кіровоградської 

міської ради шляхом поділу на управління власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради (юридична особа), 
управління економіки Кіровоградської міської ради (юридична особа), які є 
правонаступниками припиненої особи.

7. Припинити департамент житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради шляхом приєднання до Головного управління 
житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради 
(юридична особа), яке є правонаступником припиненої особи.

8. Припинити департамент розвитку торгівлі, побутового 
обслуговування, транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради шляхом 
поділу на управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради (юридична особа), 
управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради 
(юридична особа), які є правонаступниками припиненої особи.

9. Припинити гуманітарний департамент Кіровоградської міської          
ради шляхом поділу на управління освіти Кіровоградської                           
міської ради (юридична особа), відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради (юридична особа), відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради (юридична особа), відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської міської ради (юридична особа), які є правонаступниками 
припиненої особи.

10. Секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, 
директорам департаментів - заступникам міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради надати міському голові в термін до 29 січня
2011 року списки працівників підпорядкованих виконавчих органів міської 
ради згідно з Тимчасовим розподілом функціональних повноважень та 
посадових обов’язків для персонального попередження про наступне 
вивільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату та пропозиції 
для їх переведення на посади, зазначені в додатках 2, 3 до даного рішення, з 
урахуванням вимог статті 42 Кодексу законів про працю України.
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11. Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради, відділу кадрової роботи міської 
ради вжити максимальних заходів щодо працевлаштування вивільнених 
працівників відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України.

12. Утворити комісію з припинення департаменту економіки та 
фінансів Кіровоградської міської ради згідно з додатком 4.

13. Утворити комісію з припинення департаменту житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради згідно з 
додатком 5.

14. Утворити комісію з припинення департаменту розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування, транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради згідно з додатком 6.

15. Утворити комісію з припинення гуманітарного департаменту 
Кіровоградської міської ради згідно з додатком 7.

16. Визнати, що з моменту утворення комісій з припинення виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради до них переходять повноваження щодо 
управління справами відповідних виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради, що припиняються. 

17. Головам комісій з припинення вчинити такі організаційні дії:
у встановленому порядку забезпечити опублікування в офіційному 

друкованому виданні відповідних повідомлень про припинення діяльності 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради та про порядок і строки 
заявлення кредиторами вимог до них;

у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 
рішення щодо припинення діяльності виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
відповідних записів;

здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за виконавчими 
органами Кіровоградської міської ради, що припиняються;

забезпечити складання передавального акта і подання його на 
затвердження міському голові;

вжити інших заходів, пов’язаних із припиненням, відповідно до 
чинного законодавства України.

18. Установити дату інвентаризації та дату оцінки майна виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради, що припиняються, до 1 квітня 
2011 року.

19. Установити строк заявлення вимог кредиторів до виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради, що припиняються, два  місяці з дня 
публікації повідомлення про припинення діяльності виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради.

20. Надати міському голові право затверджувати передавальні акти.
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21. Керівникам виконавчих органів міської ради внести на розгляд до 
міської ради положення про виконавчі органи з урахуванням пункту 1 даного 
рішення.

22. Скасувати:
рішення Кіровоградської міської ради від 16 травня 2006 року № 10 

„Про затвердження структури виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради”;

рішення Кіровоградської міської ради від 4 липня 2006 року № 52 „Про 
затвердження структури та чисельності виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради”;

рішення Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727 
„Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів”; 

пункти 1-4, 6 рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 
2009 року № 2388 „Про внесення змін до структури виконавчих органів ради, 
переведення Пупишевої В.Я.”; 

рішення Кіровоградської міської ради від 24 вересня 2009 року № 2591 
„Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”;

рішення Кіровоградської міської ради від 19 листопада 2009 року 
№ 2834 „Про реорганізацію виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради”;

рішення Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2009 року № 2927 
„Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”;

рішення Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2009 року № 2930 
„Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”;

рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня 2010 року № 2999 
„Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради 
від 25 грудня 2008 року № 1727 та від 15 жовтня 2009 року № 2607”;

пункт 1 рішення Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2010 року 
№ 3350 „Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”;

рішення Кіровоградської міської ради від 2 вересня 2010 року № 3707 
„Про припинення юридичних осіб виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради”;

рішення Кіровоградської міської ради від 2 вересня 2010 року № 3708 
„Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної
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чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”;

рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2010 року № 3846 
„Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727”.

23. Пункти 1, 2, 22 даного рішення набирають чинності з 4 квітня 
2011 року.

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Саінсуса О.Д., секретаря міської ради Волкова І.В.

Міський голова О.Саінсус



Додаток 1 
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від  27  січня  2011 року 
№ 78

СТРУКТУРА
та загальна чисельність апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради

№ Апарат Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчі органи Кіровоградської міської ради

Загальна
чисель-

ність

Структурні підрозділи виконавчих
органів Кіровоградської міської ради 

1 Апарат міської ради та її виконавчого комітету 12

2 Режимно-секретна частина 1

3 Контрольна служба 3

4 Відділ кадрової роботи 3

Відділ організаційно-методичного забезпечення
Відділ протокольної роботи та службового 
діловодства

5 Управління апарату міської ради                                                                         10

Відділ по роботі з депутатськими зверненнями

6 Відділ з питань внутрішньої політики 3

7 Відділ по роботі із засобами масової інформації 3

8 Архівний відділ 5

9 Інспекція з благоустрою міста 10

10 Відділ бухгалтерського обліку 4

11 Реєстраційна Палата 8



2

Сектор представництва інтересів в судах12 Юридичний відділ 8

Сектор правового супроводу діяльності міського 
голови, секретаря міської ради та виконавчих
органів міської ради

Сектор контролю 13 Загальний відділ 19
Сектор діловодства

14 Організаційний відділ 2

15 Сектор інформаційного та комп’ютерного забезпечення 2

16 Відділ по роботі зі зверненнями громадян 4

17 Відділ ведення обліку житла 4

Відділ інспектування навчальних закладів18 Управління освіти 11
Відділ юридичного та фінансового забезпечення 

19 Відділ фізичної культури та спорту 4

20 Відділ культури і туризму 4

21 Відділ сім'ї та молоді 3

Фінансово-економічний відділ22 Управління охорони здоров'я 8
Відділ лікувально-профілактичної допомоги

Сектор опіки, піклування та усиновлення
Відділ соціального та правового захисту дітей

23 Служба у справах дітей виконавчого комітету 14

Відділ бухгалтерського обліку, організаційно-
технічного забезпечення
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24 Відділ соціальної підтримки населення 3

Відділ планування та забудови25 Управління містобудування та архітектури 11
Відділ фінансового та правового забезпечення

26 Управління капітального будівництва 6 Планово-виробничий відділ

27 Управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

12 Відділ земельних відносин та природоохоронної 
діяльності

Сектор техногенно-пожежної безпеки та ліквідації 
надзвичайних ситуацій 

28 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення

7

Сектор мобілізаційної, територіальної та цивільної 
оборони (захисту)

Відділ зведення бюджету та фінансів соціально-
культурної сфери:
сектор фінансів соціально-культурної сфери
Відділ доходів, фінансів галузей виробничої 
сфери та соціального захисту:
сектор планування доходів бюджету;
сектор соціального захисту та енергоносіїв

29 Фінансове управління 23

Відділ бухгалтерського обліку та звітності:
сектор комп’ютеризації та інформаційного 
забезпечення

Відділ приватизації
Відділ оренди та безхазяйного майна

30 Управління власності та приватизації комунального майна 7

Відділ фінансово-бухгалтерського обліку та 
реєстру
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Відділ інвестиційної діяльності та 
підприємництва
Відділ соціально-економічного розвитку та 
регуляторної політики

31 Управління економіки 13

Відділ соціально-трудових відносин

Відділ будівництва та благоустрою
Відділ економічного аналізу 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Відділ кадрової роботи та контролю
Відділ експлуатації і ремонту житлового фонду

32 Головне управління житлово-комунального господарства 24

Виробничо-технічний відділ

Відділ торгівлі33 Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення

11
Відділ ресторанного господарства, послуг та 
захисту прав споживачів:
сектор захисту прав споживачів
Відділ транспорту, промисловості та енергетики34 Управління розвитку транспорту та зв’язку 7
Відділ праці та соціального захисту населення

Всього 269

Міський голова О.Саінсус



Додаток 2
до рішення Кіровоградської
міської ради
від  27  січня  2011 року 
№ 78

ШТАТИ
апарату Кіровоградської міської ради

та її виконавчого комітету

№
з/п

Найменування посади Кількість 
штатних 
одиниць

1 Міський голова 1
2 Секретар міської ради 1
3 Перший заступник міського голови 1
4 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради
3

5 Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 1
6 Помічник міського голови 3
7 Державний адміністратор 2

Всього 12

Міський голова О.Саінсус



Додаток 3
до рішення Кіровоградської
міської ради
від  27  січня  2011 року 
№ 78

ШТАТИ
виконавчих органів Кіровоградської міської ради

№
з/п

Назва виконавчого органу Кіровоградської 
міської ради

Найменування посади Кількість 
штатних 
одиниць

Загальна 
чисель-

ність 
виконав-

чих 
органів

1 Режимно-секретна частина Спеціаліст І категорії 1
1

Начальник служби 12 Контрольна служба 
Головний спеціаліст 2

3
Начальник відділу 13 Відділ кадрової роботи 
Головний спеціаліст 2

3

Начальник управління 1
Заступник начальника управління – начальник відділу 1
Начальник відділу 2

4 Управління апарату міської ради            

Головний спеціаліст 6
10

Начальник відділу 15 Відділ з питань внутрішньої політики 
Головний спеціаліст 2

3



2

Начальник відділу 16 Відділ по роботі із засобами масової 
інформації Головний спеціаліст 2

3
Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст І категорії 1

7 Архівний відділ

Інспектор 1
5

Начальник інспекції 1
Заступник начальника інспекції 1
Спеціаліст І категорії 5

8 Інспекція з благоустрою міста 

Інспектор 3
10

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2

9 Відділ бухгалтерського обліку 

Старший інспектор 1
4

Начальник Реєстраційної Палати – державний 
реєстратор

1

Державний реєстратор 1
Головний спеціаліст 4

10 Реєстраційна Палата 

Спеціаліст І категорії 2
8

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2

11 Відділ по роботі зі зверненнями громадян 

Провідний спеціаліст 1
4



3

Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу – завідувач сектора 1
Завідувач сектора 1
Відповідальний секретар адміністративної комісії 1

12 Юридичний відділ

Головний спеціаліст 4
8

Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Завідувач сектора 2
Головний спеціаліст 10
Спеціаліст І категорії 2
Друкарка І категорії 2
Оператор розмножувальної техніки 0,5

13 Загальний відділ

Технік по обслуговуванню розмножувальної техніки 0,5
19

Начальник відділу 114 Організаційний відділ
Головний спеціаліст 1

2
Завідувач сектора 115 Сектор інформаційного та комп’ютерного 

забезпечення Головний спеціаліст 1
2

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2

16 Відділ ведення обліку житла

Провідний спеціаліст 1
4



4

Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Начальник відділу 2
Головний спеціаліст 4

17 Управління освіти

Спеціаліст І категорії 3
11

Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Головний бухгалтер 1

18 Відділ фізичної культури та спорту 

Спеціаліст І категорії 1
4

Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Головний спеціаліст 1

19 Відділ культури і туризму 

Спеціаліст І категорії 1
4

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1

20 Відділ сім'ї та молоді

Спеціаліст І категорії 1
3

Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Начальник відділу 2
Заступник начальника відділу - головний бухгалтер 1
Головний спеціаліст 2

21 Управління охорони здоров'я 

Провідний спеціаліст 1
8



5

Начальник служби 1
Заступник начальника служби – начальник відділу 1
Начальник відділу - головний бухгалтер 1
Завідувач сектора 1
Головний спеціаліст 6
Головний спеціаліст - юрист 1
Провідний спеціаліст 2

22 Служба у справах дітей виконавчого 
комітету 

Спеціаліст І категорії 1
14

Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1

23 Відділ соціальної підтримки населення

Спеціаліст І категорії 1
3

Начальник управління 1
Начальник відділу 1
Головний бухгалтер 1
Головний спеціаліст - юрист 1

24 Управління капітального будівництва 

Спеціаліст І категорії 2
6

Начальник управління – головний архітектор міста 1
Начальник відділу – головний бухгалтер 1
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст - юрист 2
Головний спеціаліст 3

25 Управління містобудування та архітектури

Спеціаліст І категорії 3
11



6

Начальник управління 1
Начальник відділу 1
Головний бухгалтер 1
Головний спеціаліст 6
Спеціаліст І категорії 2

26 Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища

Водій 1
12

Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Головний бухгалтер 1
Завідувач сектора 2
Головний спеціаліст 1
Спеціаліст І категорії 1

27 Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення

7
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Начальник відділу 3
Заступник начальника відділу 2
Завідувач сектора 4
Головний спеціаліст 6

28 Фінансове управління

Спеціаліст І категорії 6
23

Начальник управління 1
Заступник начальника управління – начальник відділу 1
Начальник відділу – головний бухгалтер 1
Начальник відділу 1

29 Управління власності та приватизації 
комунального майна

Головний спеціаліст 3
7



7

Начальник управління 1
Заступник начальника управління – начальник відділу 1
Начальник відділу 2

30 Управління економіки

Головний спеціаліст 9
13

Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Головний спеціаліст-юрист 1
Начальник відділу 6
Головний спеціаліст 8

31 Головне управління житлово-
комунального господарства

Спеціаліст І категорії 7
24

Начальник управління 1
Заступник начальника управління – начальник відділу 1
Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Завідувач сектора 1
Головний спеціаліст 5

32 Управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування 
населення

Спеціаліст І категорії 1
11

Начальник управління 1
Заступник начальника управління - начальник відділу 1
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 2

33 Управління розвитку транспорту та 
зв’язку

Спеціаліст І категорії 2
7

257

Міський голова О.Саінсус



Додаток 4
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від  27  січня  2011  року
№ 78

СКЛАД
комісії з припинення департаменту економіки та фінансів

Кіровоградської міської ради

Голова комісії
Василенко
Ігор Миколайович

- директор департаменту розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування, транспорту та 
зв’язку - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  
(ідентифікаційний номер 2708203075)

Заступник голови комісії
Марченко
Оксана Анатоліївна

- заступник директора департаменту економіки та 
фінансів – начальник  управління комунальної 
власності департаменту економіки та фінансів
(ідентифікаційний номер 2764802582)

Члени комісії:
Осауленко
Олена Олександрівна

- заступник директора департаменту  – начальник  
управління економіки департаменту економіки та 
фінансів (ідентифікаційний номер 2170419607)

Бедлінська
Яніна Олексіївна

- головний спеціаліст відділу промисловості 
управління економіки департаменту  економіки 
та фінансів (ідентифікаційний номер 2867008728)

Таран
Мирослава Василівна 

- юрист спецбюджетного відділу департаменту 
економіки та фінансів (ідентифікаційний номер 
2685619346)

Осипенко
Марія Володимирівна

- головний спеціаліст з питань фінансово-
бухгалтерської діяльності та звітності 
спецбюджетного відділу департаменту економіки 
та фінансів (ідентифікаційний номер 2133715506)

Міський голова О.Саінсус



Додаток 5
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від  27  січня  2011  року
№ 78

СКЛАД
комісії з припинення департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради

Голова комісії
Андрєєв
Віктор Іванович

- директор департаменту житлово-комунального 
господарства - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  
(ідентифікаційний номер 2566004011)

Члени комісії:
Юдін
Геннадій Дмитрович

- начальник відділу будівництва та 
благоустрою департаменту житлово-
комунального господарства (ідентифікаційний 
номер 2154803173)

Журавльова
Тетяна Анатоліївна

- начальник відділу економічного 
аналізу департаменту житлово-комунального 
господарства (ідентифікаційний номер
2132500124)

Слоневська 
Світлана Григорівна

- начальник виробничо - технічного 
відділу департаменту житлово-комунального 
господарства (ідентифікаційний номер 
2306907827)

Кривенко
Михайло Петрович

- помічник директора департаменту житлово-
комунального господарства з юридичних питань 
(ідентифікаційний номер 1945104522)

Міський голова О.Саінсус



Додаток 6
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від 27  січня  2011 року
№ 78

СКЛАД
комісії з припинення департаменту розвитку торгівлі, побутового 

обслуговування, транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради

Голова комісії
Каленчук
Володимир Григорович

- заступник директора департаменту розвитку 
торгівлі, побутового обслуговування, транспорту 
та зв’язку (ідентифікаційний номер 1867703699)

Члени комісії:
Гонтарь
Ольга Анатоліївна

- начальник управління споживчого ринку, 
транспорту та зв'язку департаменту розвитку 
торгівлі, побутового обслуговування, транспорту 
та зв'язку (ідентифікаційний номер 2291200069)

Бездольна
Раїса Серафимівна

- начальник загального відділу управління 
споживчого ринку, транспорту та зв’язку 
департаменту розвитку торгівлі, побутового 
обслуговування, транспорту та зв’язку 
(ідентифікаційний номер 2100915428)

Бойко
Тетяна Володимирівна

- начальник відділу праці та соціального захисту 
населення департаменту розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування, транспорту та 
зв’язку (ідентифікаційний номер 2692003568)

Міський голова О.Саінсус



Додаток 7
до рішення Кіровоградської
міської ради 
від  27  січня  2011  року
№ 78

СКЛАД
комісії з припинення гуманітарного департаменту 

Кіровоградської міської ради

Голова комісії
Андреєва
Лариса Миколаївна

- директор гуманітарного департаменту -
заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради (ідентифікаційний 
номер 2404306484)

Заступник голови комісії
Орлов 
Анатолій Олександрович

- перший заступник директора гуманітарного 
департаменту – начальник відділу кадрового, 
юридичного та фінансового забезпечення 
(ідентифікаційний номер 2041014477)

Члени комісії:
Баша
Катерина Юріївна

- в.о. заступника начальника відділу кадрового, 
юридичного та фінансового забезпечення–
головний бухгалтер гуманітарного департаменту
(ідентифікаційний номер 3138118664)

Васильєва
Олена Костянтинівна

- головний спеціаліст відділу кадрового, 
юридичного та фінансового забезпечення 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний 
номер 2989517106)

Костенко 
Лариса Давидівна

- заступник директора гуманітарного 
департаменту – начальник відділу забезпечення 
нормативності та якості освіти (ідентифікаційний 
номер 2539315300)

Куценко 
Олександр Григорович

- начальник відділу фізичної культури та спорту 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний 
номер 1951803551)

Дорохіна 
Людмила Володимирівна

- начальник відділу сім’ї та молоді гуманітарного 
департаменту (ідентифікаційний номер 
2168517226)



2

Барабуля 
Микола Іванович

- начальник відділу культури і туризму 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний 
номер 1913504117)

Шевякова 
Олена Леонідівна

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний
номер 2617508888)

Стратова
Людмила Миколаївна

- головний бухгалтер відділу фізичної культури та 
спорту гуманітарного департаменту
(ідентифікаційний номер 2324204082)

Кривич 
Ганна Миколаївна

- головний бухгалтер відділу сім’ї та молоді 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний 
номер 2561703362)

Данова 
Галина Вікторівна

- головний бухгалтер відділу культури і туризму 
гуманітарного департаменту (ідентифікаційний 
номер 2174316680)

Міський голова О.Саінсус


