
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    16     січня    2015 р.                                      №  6      
м. Знам’янка 

 

 

Про організацію звіту міського голови 

про   роботу  виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради за 2014 рік 

 

 

 Відповідно до ч. 6, 7 ст. 42, ч. 1 ст. 75 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою забезпечення відкритого діалогу між владою і громадою та сприяння 

громадському контролю за діяльністю міської влади: 

  

1. Провести звіт міського голови про   роботу  виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради за 2014 рік  у лютому 2015 року. 

 

2. Утворити робочу групу з підготовки та організації проведення звіту міського голови. 

Затвердити персональний склад робочої групи (додається). 

 

3. Керівникам управлінь, відділів, центрів та служб виконавчих органів міської ради до        

19 січня 2015 року подати голові робочої групи аналітичні матеріали про роботу 

виконавчого органу за 2014 рік.  

 

4. Робочій групі забезпечити: 

 до 25 січня 2015 року опрацювання матеріалів за напрямками роботи міської ради та її 

виконавчих органів;  

 до 27 січня 2015 року узагальнення і формування текстової   частини звіту міського 

голови; 

 до  31 січня 2015 оприлюднення звіту міського голови у ЗМІ та на офіційному веб-

сайті міської ради.  

 

5. Дане розпорядження оприлюднити в газеті " Знам’янські вісті" і на веб-сайті міської ради. 

 

6. 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 № 6 

 

 

СКЛАД 

 

Робочої групи з підготовки звіту міського голови 

про   роботу  виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради за 2014 рік 

 

 

Голова:  

Адамович Надій Іванівна  Секретар міської ради (голова робочої групи) 

Заступник голови  

Меренкова Лілія Іванівна  керуюча справами міськвиконкому  

Секретар:  

Тюпа Фарангіз Камчибеківна  головний спеціаліст відділу по обслуговуванню 

ради 

Члени організаційного комітету:  

Бабаєва Світлана Миколаївна  начальник відділу культури та туризму 

 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 

Карпук Лариса Дмитрівна  начальник служби у справах дітей 

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

Знам’янської міської ради) 

Лаптєва Любов Олександрівна  начальник УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна  начальник відділу молоді та сорту 

Попова Наталія Олександрівна  начальник відділу освіти 

Третьякова Катерина 

Володимирівна 
 начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  

 Тесленко Катерина Володимирівна   головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

 Шевченко  Наталія Володимирівна   Директор ЦСССДМ 

 

 

  

                           Керуюча справами    Л.Меренкова 


