
           

 
 

 

Україна 
Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   10    липня  2015 р.      №  223 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження додатку 17 

рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради  

від 11 квітня 2014 року №161  

в новій редакції 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити додаток 17 рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

11 квітня 2014 року № 161 «Про затвердження в новій редакції складу та Положень 

постійних комісій, координаційних рад, робочих груп виконавчого комітету» в 

новій редакції (склад та Положення постійної комісії з питань розгляду звернень 

громадян (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л. Меренкову. 

 

 

 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                        



  Затверджено: 

рішенням виконавчого 

комітету 

Знам'янської міської ради 

                                                                                                     від10  липня  2015 року №  223 

 

 

СКЛАД 

міської постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

 

 

Голова комісії:  

 

Крижановський Ігор Борисович  - міський голова 

 

Заступник голови комісії:  

 

Меренкова Лілія Іванівна              - керуюча справами міськвиконкому 

 

Секретар комісії:  

 

 Григор’єва Олена Анатоліївна                   - начальник  відділу загального, контролю та  

  роботи зі зверненнями громадян  виконавчого  

  комітету Знам`янської міської ради 

 

 

Члени комісії:  

 

 

Буріко Олена Анатоліївна - головний спеціаліст юридичного відділу  виконавчого 

комітету Знам`янської міської ради; 

 

Волошина Алла Миколаївна - начальник управління соціального захисту; 

 

Грицюк Алла Анатоліївна - начальник відділу земельних питань виконавчого  

комітету Знам`янської міської ради; 

 

Кравчук Анатолій Леонідович - начальник штабу  Знамяۥнського МВ УМВС України в  

                                                                      Кіровоградській області,  майор міліції; 

 

Лапіна Юлія Анатолівна - заступник начальника управління містобудування, 

архітектури та ЖКГ виконавчого комітету Знам`янської 

міської ради; 

 

Ущаповська Вікторія Миколаївна - адміністратор міськвиконкому 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО:  

рішенням виконавчого 

комітету 

Знам'янської міської ради 

 від10  липня 2015 року №  223 

 

 

Положення 

про міську постійно-діючу комісію 

з питань розгляду звернень громадян 
 

 

 

1. Міська постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян (далі – 

Комісія) утворюється при виконавчому комітеті Знам`янської міської ради 

відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 

"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування". 

 

2. Комісія є дорадчим органом. 

 

3. Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови. 

 

4. Комісію очолює міський голова. 

 

5. Комісія працює за квартальними планами роботи, які затверджує голова 

Комісії, або заступник голови Комісії. 

 

6. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на місяць. 

 

7. Засідання Комісії проводить голова Комісії або за його дорученням заступник 

голови Комісії. 

 

8. За результатами засідань Комісії складаються протоколи та приймаються 

рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні Комісії її членів. 

Рішення Комісії є обов’язковими до виконання відділами, структурними 

підрозділами виконавчого комітету Знам`янської міської ради та іншими 

органами. 

 

9. Протоколи Комісії підписуються головуючим на засіданні. 


