
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від   10  серпня 2015р.                         № 103 

    
м. Знам’янка 

       

Про утворення міської робочої 

групи з підготовки та розробки  

Положення щорічного міського 

 конкурсу "Знам'янчанин року" 

 

 

 

 З метою позитивних зрушень у соціальному середовищі м. Знам’янка, самореалізації 

особистості, підтримки та визнання найбільш соціально вагомих громадсько-корисних 

досягнень людей в різних номінаціях, заохочення їх до подальшої активної участі у 

громадському житті, а також відзначення людей за особистий вагомий внесок в соціально-

економічне, промислове, творче, культурне та політичне життя міста, на виконання 

протокольного доручення 78 сесії міської ради від 24.07.2015 року, керуючись ст. 40 Закону 

України  "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Знам'янської міської 

ради 

 

 В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити міську робочу групу з підготовки та розробки Положення щорічного міського 

конкурсу "Знам'янчанин року" у складі: 

 

Керівник: 

           Крижановський Ігор Борисович  -  міський голова    

 

                                  Заступники керівника: 

            Адамович Надія Анатоліївна -  секретар міської ради 

            Меренкова Лілія Іванівна       -    керуюча справами 

 

 

                                       Секретар: 

          Зайченко Олена Анатоліївна    -    начальник організаційного  відділу      

         

 

Члени робочої групи: 

           Антоненко Олег Савелійович – голова постійної комісії з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики 

           Бабаєва Світлана Миколаївна - начальник відділу культури та туризму;   

           Бойко Світлана Василівна – депутат міської ради,  голова постійної комісії з питань 

освіти, культури, охорони здоров'я  та соціального захисту населення 



           Бондарь Леонід Якимович – член виконавчого комітету 

           Волошина Алла Миколаївна - начальник управління соціального захисту; 

           Іваськів Тетяна Анатоліївна - т.в.о. першого заступника міського голови,  начальник 

фінансового управління; 

       Коленченко Надія Іванівна - депутат міської ради,  головний редактор міської газети 

"Знам'янські вісті"; 

       Кривенко Андрій Миколайович – депутат міської ради 

       Качанов Ігор Олексійович – депутат міської ради,  голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства  та охорони навколишнього природного середовища 

      Ладожинська Руслана Анатоліївна - начальник відділу молоді та спорту; 

      Лаптєва Любов Олександрівна -  начальник УМА та ЖКГ; 

      Муравский Ігор Борисович -  головний лікар центральної районної лікарні, член 

виконавчого комітету; 

      Мацко Володимир Васильович – член громадської ради 

      Пашко Олександр Григорович - начальник відділу кадрів Дирекції залізничних перевезень, 

член виконавчого комітету; 

     Сокирко   Володимир Феліксович – депутат міської ради 

     Савельєв Ігор Миколайович  - депутат міської ради,   голова постійної комісії з питань 

землекористування та будівництва 

     Суслов Леонід Григорович – депутат міської ради,   голова постійної комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку міста 

    Смик Олег Степанович – депутат міської ради,   голова постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, регламенту,     етики та гласності 

     Тимошенко Сергій Миколайович - головний лікар «Відділкової лікарні станції Знам’янка 

Державного підприємства «Одеська залізниця»  

     Усаченко Інна Анатоліївна -  секретар міської Спілки підприємців; 

     Філіпова Світлана Миколаївна – голова Громадської ради при виконавчому комітеті  

     Хохлов Володимир Миколайович – депутат міської ради 

     Черкас Наталія Леонідівна -  начальник відділу освіти 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                            І.Крижановський 
 

   

 
 


