
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ   СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2011 року                                                    № 121

Про затвердження нового складу 
комісії по наданню допомоги 
малозабезпеченим громадянам 
міста Кіровограда

Керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України, 
ст. 26, 34, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 
метою забезпечення на місцевому рівні мінімальних соціальних гарантій, 
підвищення рівня адресності надання матеріальної допомоги найбільш 
незахищеним верствам населення м. Кіровограда міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити новий склад комісії по наданню допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 червня 2008 року № 609 «Про затвердження нового 
складу комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда».    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення і директора гуманітарного департаменту - заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова О.Саінсус

Гавриленко
24-55-65



Додаток 
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 121

СКЛАД
комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам 

міста Кіровограда

Голова комісії

Білоброва
Тетяна Дмитрівна 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Заступник голови комісії

Вовк
Юлія Миколаївна

- начальник відділу соціальної підтримки 
населення Кіровоградської міської ради 

Секретар комісії

Тінькова – головний     спеціаліст      відділу     соціальної 
Олена Ігорівна підтримки населення Кіровоградської міської 

ради

Члени комісії:

Васильченко 
Сергій Сергійович 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Виноградова 
Любов Георгіївна 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Гамальчук 
Микола Павлович 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Гончаренко
Оксана Павлівна 

- головний спеціаліст управління апарату 
міської ради 

Дзюба 
Наталія Євгенівна

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)
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Діденко 
Людмила Іванівна 

- начальник відділу з питань обслуговування 
інвалідів, ветеранів війни та праці 
управління праці та соціального захисту 
населення виконавчого комітету Кіровської 
районної у м. Кіровограді ради

Дорошенко 
Віктор Миколайович 

- голова Кіровоградської міської ради 
багатодітних сімей (за погодженням)

Дрига 
Вадим Вікторович 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Зуєв 
Володимир Савелійович

- заступник голови Кіровоградської міської 
організації ветеранів України (за 
погодженням)

Костенко 
Олена Володимирівна 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Кудрик 
Лариса Мирославівна

- начальник лікувально – профілактичного 
відділу управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради

Римар 
Володимир Михайлович 

- начальник управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Ленінської районної у м. Кіровограді ради
(за погодженням)

Топчій 
Павло Сергійович 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Чорноіван 
Роман Олександрович 

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 
громадян адміністративного департаменту 
Кіровоградської міської ради 

Шаповалова 
Валентина Федорівна 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Ярошенко 
Володимир Іванович 

- депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням)

Директор гуманітарного департаменту –
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Л.Андреєва


