
 
 

 У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від «05»  грудня 2016 року                 № 132 
 
 
Про внесення змін до розпорядження  
міського голови від 12 вересня 2011 року № 140 
“Про створення комісії зі знищення печаток 
 і штампів виконавчих органів міської ради” 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1216 «Про внесення змін до 
Положення про дозвільну систему»:  

      
1. Внести зміни до  розпорядження міського голови від 12 вересня     

2011 року № 140 “Про створення комісії зі знищення печаток і штампів 
виконавчих органів міської ради” та затвердити склад комісії  зі  знищення 
печаток і штампів виконавчих органів міської ради у новій редакції згідно з 
додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського 
голови від 11 листопада 2013 року № 116 “Про внесення змін до 
розпорядження міського голови від 12 вересня 2011 року № 140 “Про 
створення комісії зі знищення печаток  і штампів виконавчих органів міської 
ради”.  

 
 
  
 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради     О.Мосін 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пільчік 24 53 84 



    
      Додаток  

           до розпорядження міського голови 
         «05»  грудня  2016   № 132 
 

С К Л А Д 
комісії зі знищення печаток і штампів виконавчих органів міської ради 

 
Голова комісії 

 
Шишко 
Олександр Миколайович  

- головний спеціаліст з питань 
запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами  

 
Заступник голови  комісії  

 
 Гненний  
Олексій Іванович  

- заступник начальника управління - 
завідувач сектора попередження 
надзвичайних ситуацій управління з 
питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення  

 
Секретар  комісії 

 
Стеценко  
Валентина Іванівна  

- старший інспектор режимно – секретної 
частини виконавчого комітету  

 
Члени комісії:  

 
Вовенко 
Олег Анатолійович 

- начальник відділу правового 
забезпечення юридичного управління 

   

Господарикова  
Ольга Павлівна 

- начальник відділу бухгалтерського 
обліку  

   
Пільчік 
Тетяна Станіславівна 

- начальник контрольної служби  

   
Сливенко 
Наталія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи  

 
 
Начальник контрольної служби      Т. Пільчік  

 


