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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

 
  

від  22 січня  2016 року                                                                 №  13 

 
 

 

 

 

 

Про затвердження складу конкурсної  

комісії міської ради в новій редакції 

 

 Керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Порядком проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у 

виконавчих органах Кіровоградської міської ради, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 27 листопада 2007 року № 209, 

враховуючи зміни у персональному складі апарату міської ради та її 

виконавчого комітету  

1. Затвердити склад конкурсної комісії міської ради в новій редакції 

згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

пункт 1 розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року № 108 

«Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій редакції»; 

 розпорядження міського голови від 30 березня 2011 року № 57 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 31 травня 2011 року № 95 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 15 червня 2011 року № 106 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 24 лютого 2012 року № 24 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 
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розпорядження міського голови від 15 червня 2011 року № 106 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 24 лютого 2012  року № 24 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 08 листопада 2012  року № 102 

«Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 

року №108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в 

новій редакції»; 

розпорядження міського голови від 16 травня 2013  року № 48 «Про 

внесення змін до складу конкурсної комісії міської ради» 

розпорядження міського голови від 03 липня 2013  року № 74 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 12 серпня 2014  року № 88 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції»; 

розпорядження міського голови від 16 квітня 2015  року № 46 «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 10 грудня 2010 року 

№108 «Про затвердження складу конкурсної комісії міської ради в новій 

редакції». 

 

 

 

Міський голова                    А. Райкович 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Царан 24 35 69 



    Додаток 

   до розпорядження міського голови 

    22 січня  2016 року  

   № 13  
 

СКЛАД 

конкурсної  комісії  Кіровоградської  міської  ради 

 
 

Голова комісії 

 

Бондаренко 

Альвіна Василівна 
- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

Заступник голови комісії 

 
Грабенко  

Олександр Володимирович  
- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

 

Секретар комісії 

 

Балакірєва  

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу кадрової роботи  

Члени комісії: 

 

Мосін  

Олександр Володимирович  

 

Дорохіна  

Людмила Володимирівна 

 

Зайченко  

Володимир Васильович 
 

 

 

Смаглюк 

Марина Олександрівна 

- 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

начальник відділу сім'ї та молоді 
 

 

декан факультету економіки та 

менеджменту Кіровоградського 

національного технічного університету (за 

погодженням) 
 

начальник юридичного управління  
 

 

 

 
Начальник відділу  

кадрової роботи          С.Балакірєва 
 

 


	Міський голова                    А. Райкович

