
УКРАЇНА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 
від 25 жовтня 2016 року        № 119 
 
 
 
 
Про створення 
робочої групи 
 
 Керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 23 вересня 
2016 року № 566 “Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської 
ради Яремчук В.С.” 
 
 1. Затвердити склад робочої групи з питання підготовки проекту нової 
редакції Статуту територіальної громади міста Кропивницького згідно з 
додатком. 
 2. Робочій групі підготувати проект нової редакції Статуту  
територіальної громади міста Кропивницького. 
 3. Відділу з питань внутрішньої політики внести проект нової редакції 
Статуту територіальної громади міста Кропивницького на розгляд 
Кіровоградської міської ради. 
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
секретаря міської ради Табалова А.О. 
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масло 24 03 14 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
25 жовтня 2016 № 119 

 
Склад 

 робочої групи з питання внесення змін до Статуту територіальної 
громади міста Кропивницького 

 
Голова робочої групи 

 
Табалов                            -        секретар міської ради 
Андрій Олександрович 
 

Заступник голови робочої групи 
 

Бондаренко                      -          керуючий справами виконавчого комітету 
Альвіна Василівна    міської ради 
 

Секретар робочої групи 
 

Запорожан                      -          начальник відділу з питань 
Сергій Віталійович    внутрішньої політики 

 
Члени робочої групи: 

 
Бєжан                              -           депутат Кіровоградської міської ради  
Михайло Михайлович    (за згодою) 
 
Бойко                              -           депутат Кіровоградської міської ради 
Сергій Вікторович    (за згодою) 
 
Бондаренко                    -            юрист громадської організації 
Діана Геннадіївна    “Асоціація Політичних Наук” (за згодою) 
 
Бочкова                          -            начальник фінансового управління 
Любов Тимофіївна 
 
Величко                         -            голова Громадської ради при виконавчому  
Олександр Григорович    комітеті Кіровоградської міської ради 
                                                    (за згодою) 
 
Волков                           -            депутат Кіровоградської міської ради 
Ігор Вікторович     (за згодою) 
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Дрига                             -            депутат Кіровоградської міської ради 
Вадим Вікторович    (за згодою) 

 
Дуднік                            -           виконавчий директор громадського 
Інга Вячеславівна    об'єднання “Територія успіху” (за згодою) 
 
Кухаренко                      -           начальник Головного управління 
Віктор Іванович     житлово-комунального господарства 
 
Ларін                               -           депутат Кіровоградської міської ради 
Анатолій Сергійович    (за згодою) 
 
Лебідь                             -           громадський консультант “Громадська 
Зоя Леонідівна      мережа “ОПОРА” (за згодою) 
 
Маламен                         -           депутат Кіровоградської міської ради 
Геннадій Сергійович                 (за згодою) 
  
Масло                             -           начальник управління апарату 
Людмила Яківна     Кіровоградської міської ради  
 
Назаренко                       -          старший інспектор відділу правового  
Анатолій Андрійович    забезпечення  юридичного управління 
    
Сінченко                         -           член правління громадської організації 
Олена Миколаївна    “Асоціація Політичних Наук” (за згодою) 
 
Смірнов                          -           депутат Кіровоградської міської ради 
Володимир Олександрович   (за згодою) 
 
Цертій                             -           депутат Кіровоградської міської ради 
Олександр Миколайович   (за згодою) 
 
Шамардіна                      -          депутат Кіровоградської міської ради 
Катерина Олексіївна    (за згодою) 
 
Яремчук                          -          депутат Кіровоградської міської ради 
Валентина Сергіївна    (за згодою) 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради      Л.Масло 


