
                                                              
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від 16 листопада 2021 року                                    № 190 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 25 квітня 2019 року 

№ 56 «Про затвердження складу робочої 

групи з розробки Міської програми із 

забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59              

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку                             

з кадровими змінами у виконавчих органах Кропивницької міської ради: 

 

  1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 25 квітня                

2019 року № 56 «Про затвердження складу робочої групи з розробки Міської 

програми із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

замінивши в тексті слова «від 09 березня 2019 року» на «від 19 березня                    

2019 року». 

 

        2.  Затвердити новий склад робочої групи з розробки Міської програми   із 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» згідно                       

з додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до  розпорядження 

міського голови від 25 квітня 2019 року № 56 «Про затвердження складу 

робочої групи з розробки Міської програми із забезпечення рівних прав                 

та можливостей жінок і чоловіків».      

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Дорохіна 35 83 12 



                                                    

      Додаток 

                                                                             до розпорядження міського голови 

                                                                             16 листопада 2021 року № 190 

   

 

СКЛАД 

робочої групи  з розробки Міської програми із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

 

Голова робочої групи 

 

КОЛОДЯЖНИЙ                 -  заступник міського голови з питань діяльності 

Сергій Олександрович          виконавчих органів ради 

 

Заступник голови робочої групи 

 

ЧЕРКАССЬКА                     -  заступник начальника управління молоді та 

Катерина Володимирівна      спорту 

 

Секретар робочої групи 

 

ДОРОХІНА                           -  головний спеціаліст відділу фізичної культури та 

Людмила Володимирівна      спорту  управління молоді та спорту 

 

Члени робочої групи: 

 

БАБАЄВА                               -  начальник управління інформаційних технологій 

Оксана Вікторівна 

 

ГАНЖУК                                -  заступник начальника бюджетного відділу  

Олена Миколаївна                  фінансового управління 

 

ГОРБЕНКО                           -  начальник відділу комунікацій з громадськістю 

Оксана Анатоліївна 

                                                      

ГОРОВЕНКО                        -  головний спеціаліст фінансово-планового  

Тетяна Петрівна                      відділу управління капітального будівництва 

 

ЖУРАВЛЬОВА                      - спеціаліст відділу методичного забезпечення 

Ольга В’ячеславівна               кадрової політики управління освіти 

 

ЗАБОЛОТНА                         - начальник відділу організації медичної допомоги 

Тетяна Михайлівна                 населенню управління охорони здоров’я 

 

ЗАРІЧНА                               -  депутат Кропивницької міської ради 

Анна Анатоліївна 
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                                                                                       Продовження додатка 

 

КІЧКІНА                               -  головний спеціаліст відділу організації 

Наталя Василівна                   пасажирських перевезень та дорожнього руху 

      управління транспорту та зв’язку 

 

КОСТЕНКО                          -  заступник директора департаменту соціальної 

Олена Володимирівна            політики 

 

ЛАВРУСЬ                              -  заступник директора департаменту надання  

Андрій Миколайович             адміністративних послуг 

 

ЛОМОВА                 -  начальник управління економіки департаменту 

Тетяна Валентинівна             з питань економічного розвитку 

 

ЛОПАТІНА                           -  начальник відділу діловодства та контролю  

Вікторія Сергіївна                   управління діловодства та організаційної роботи 

 

МАГЕР                                   -  начальник управління персоналу 

Наталія Іванівна 

 

МАСЛО                                  -  начальник управління апарату міської ради 

Людмила Яківна 

 

НЕГОДА                                -  начальник відділу екології та контролю за 

Галина Григорівна                  використанням і охороною земель управління 

                                                    земельних відносин та охорони навколишнього 

                                                    природного середовища 

 

ПЕТРИНСЬКА                    -  головний спеціаліст відділу розвитку культури та                                                                           

Вікторія Валеріївна                мистецтва управління культури і туризму 

 

ПОНОМАРЬОВА                -  начальник відділу по роботі зі зверненнями 

Оксана Миколаївна               громадян 

 

РОМАНЕСКУЛ                    -  депутат Кропивницької міської ради 

Ірина Володимирівна 

 

СЕЛІВАНОВА                      -  начальник відділу регуляторної та тарифної  

Наталія Олександрівна          політики управління економіки департаменту 

                                                     з питань економічного розвитку                                                  

 

СМАГЛЮК                           -  начальник юридичного управління 

Марина Олександрівна 

 

ТИМОХОВСЬКА                 -  начальник управління з питань захисту прав 

Тетяна Миколаївна                 дітей 
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                                                                                       Продовження додатка 

 

ТКАЧЕНКО                          -  депутат Кропивницької міської ради 

Олександра  

Володимирівна 

 

ШАМАРДІНА                       -  депутат Кропивницької міської ради  

Катерина Олексіївна                 

 

ЯКУНІН                                -  начальник відділу по роботі із засобами масової 

Сергій Володимирович          інформації 

 

ЯНДОВИЧ                            -  заступник  начальника  Головного управління 

Юлія Володимирівна              житлово-комунального господарства 

            

 

 

Заступник начальника 

управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради                                      Катерина ЧЕРКАССЬКА 


