
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    16  січня    2015 р.                                      №  5      
м. Знам’янка 

 

 

Про створення робочої групи 

по підготовці та відзначенню 150-річчя 

заснування міста Знам’янка 

 

 

 У зв'язку  з відзначенням 150-річчя з дня  заснування  міста Знам’янки, яке 

святкуватиметься  у 2019 році,  з  метою відродження культурно-історичної спадщини    та 

популяризації здобутків міста,  керуючись ст.42 ч.4 п. 20 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Створити робочу групу  по підготовці та  відзначенню 150-річчя з   заснування 

міста Знам’янки, згідно додатку. 

2.  Начальникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету міської ради 

подати до організаційного  відділу    у письмовій формі до 23.01.2015 року 

пропозиції до Міської  програми по підготовці та відзначенню 150-річчя 

заснування міста Знам’янка.   

3. Робочій групі до 10 лютого 2015 року розробити Міську  програму по підготовці 

та відзначенню 150-річчя заснування міста Знам’янка  згідно наданих 

пропозицій та винести на розгляд сесії міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

 

 

   Міський голова      І.Крижановський 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від    16    січня    2015 року № 5 

 

 

СКЛАД 

 

Робочої групи з підготовки та відзначення 

  150-річчя з дня заснування міста Знам’янка 

 

Голова:  

Крижановський Ігор Борисович  міський голова 

Заступник голови  

Меренкова Лілія Іванівна  керуюча справами міськвиконкому  

Секретар:  

Тюпа Фарангіз Камчибеківна  головний спеціаліст відділу по обслуговуванню 

ради 

Члени організаційного комітету:  

Адамович Надій Іванівна  cекретар міської ради  

Бабаєва Світлана Миколаївна  начальник відділу культури та туризму 

Бабійчук Ганна Олексіївна  голова Знам’янської міської організації ветеранів 

України 

Бойко Світлана Василівна  депутат Знам’янської міської ради 

Волошина Алла Миколаївна   начальник управління соціального захисту 

населення  

Гребенюк Оксана Станіславівна  начальник архівного відділу 

Данільченко Юрій Володимирович  начальник юридичного відділу  

Зайченко Олена Анатоліївна    начальник організаційного відділу 

Загородня Валентина Григорівна  начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Іваськів Тетяна Анатоліївна  начальник фінансового управління 

Ільченко Едуард Дмитрович  депутат Знам’янської міської ради 

Іванов Володимир Вікторович  голова Знам’янської міської організації ветеранів 

війни та праці залізничного транспорту  

(депутат Знам’янської міської ради) 

Карпук Лариса Дмитрівна  начальник служби у справах дітей 

Кліпацький Сергій Вікторович  голова міської Спілки підприємців  

Кураєв Сергій Вікторович  голова міської громадської організації «Союз-

Чорнобиль» 

Колєнченко Надія Іванівна  редактор газети «Знам’янські вісті» (депутат 

Знам’янської міської ради) 

Качанов Ігор Олексійович   начальник відділу архітектури та містобудування 

(депутат Знам’янської міської ради) 

Кулик Тетяна Станіславівна  директор міського краєзнавчого музею 

Лаптєва Любов Олександрівна  начальник УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна  начальник відділу молоді та сорту 

Мацко Володимир Васильович  член Знам’янської міської організації ветеранів 



України  (за згодою) 

Муравський Ігор Борисович  головний лікар ЦРЛ (за згодою) 

Моліс Віктор Іванович   екскурсовод музею історії, бойової та трудової 

слави  локомотивного депо м.Знам’янка; автор 2 

книг: «Локомотивне депо Знам’янка Одеської 

залізниці 1873-2008»;   (за згодою) 

Моліс Олег Вікторович  працівник міського краєзнавчого музею  

Попова Наталія Олександрівна  начальник відділу освіти 

Рябошапка Олександр Антонович  Почесний громадянин міста Знам’янка (за 

згодою) 

Семеніна Людмила Іванівна  голова Знам’янської територіальної 

профорганізації    

Третьякова Катерина 

Володимирівна 
 начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  

Тесленко Катерина Володимирівна   головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

Філіпенко Сергій Іванович  селищний голова смт.Знам’янка Друга 

Філіпова Світлана Миколаївна  координатор ДМГО «Оберіг» (за згодою) 

Фесюн Микола Степанович  голова міської Спілки ветеранів воїнів-афганців 

Хохлов Володимир Миколайович  голова профспілкового комітету локомотивного 

депо (депутат Знам’янської міської ради) 

 Шевченко  Наталія Володимирівна   директор ЦСССДМ 

Ярних Олександр Оскарович  керівник КП «Знкам’янська міська друкарня» 

 

 

  

                           Керуюча справами    Л.Меренкова 


