
                                           
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРЕТЯ  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 березня 2021 року         № 182 

 

Про внесення змін до рішення міської  ради 

від 05 червня 2018 року №1690 «Про 

реорганізацію виконавчого органу та 

внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

у зв’язку з кадровими змінами у складі виконавчих органів міської ради, 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 05 червня 2018 року                 

№ 1690 «Про реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263», а саме  додаток 1 

до рішення міської ради викласти у новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури 

та спорту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради С.Колодяжного. 

 

 
 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Тимоховська 35 83 33  

  



 

 

Додаток  
до рішення Кропивницької міської ради  
25 березня 2021 року № 182 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації служби у справах дітей Виконавчого 
комітету Міської ради міста Кропивницького 

 

Голова комісії 

 

ГОРІН 

Ігор Михайлович 

(реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків: -  ) 

- завідувач сектора соціального та 

правового захисту дітей служби у 

справах дітей управління з 

питань захисту прав дітей; 

Члени комісії 

 

ВОВК 

Галина Анатоліївна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків:-  ) 

 

- головний спеціаліст управління з 

питань захисту прав дітей; 

 

АНДРЮШКОВА 

Юлія Володимирівна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків: -  ) 

 

- головний спеціаліст сектора опіки, 

піклування та усиновлення служби 

у справах дітей управління з 

питань захисту прав дітей; 

 

СЕЛІВАНОВ 

Микола Сергійович 

(реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків: -  ) 

 

- головний спеціаліст сектора 

соціального та правового захисту 

дітей служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав 

дітей; 

 

ПОРОВЧУК 

Алла Анатоліївна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків: -  ) 

- головний спеціаліст сектора 

соціального та правового захисту 

дітей служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав 

дітей 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                      Сергій  КОЛОДЯЖНИЙ 


