
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від    25  лютого  2016 р.                                         № 43 

    

м. Знам’янка 

 

Про створення  Робочої групи 

з підготовки матеріалів  

для проекту перспективного плану  

створення Знам’янської міської об’єднаної  

територіальної громади 

  

 

 Відповідно до ст.11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015р. №214, на виконання п. 2 

протоколу наради з питань впровадження в області процесів децентралізації від 30.10.2015 

року №2, беручи до уваги завершення виборчого процесу та зміни в особовому складі членів 

виконавчого комітету, депутатів Знам’янської міської ради, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 05.05.2015 

р. №55 «Про створення  Робочої групи з підготовки матеріалів  для проекту 

перспективного плану створення Знам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади». 

2. Створити Робочу групу з підготовки матеріалів для проекту перспективного плану 

створення Знам’янської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Робоча 

група). 

3. Затвердити склад Робочої групи при Знам’янському міськвиконкомі згідно з 

додатком. 

4. Робочій групі здійснювати свою діяльність у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, Методикою формування спроможних 

громад. 

5. Керівникам структурних підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради, 

установ, організацій міста брати безпосередню участь у роботі та засіданнях Робочої 

групи. 

6. Рекомендувати селищному голові смт. Знам’янка Друга С.Москаленку, депутатам 

Знам’янської міської ради та Знам’янської Другої селищної ради долучатися до участі 

у роботі Робочої групи. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 



 

 

        Затверджено 

розпорядженням міського голови 

від  25.02. 2016р. №43 

 

Склад 

робочої групи з  підготовки матеріалів для проекту перспективного плану створення 

Знам’янської міської об’єднаної територіальної громади  

 

Співголови робочої групи: 

 

Філіпенко С.І.  -  міський голова 

Клименко Н.М. -  секретар Знам’янської міської ради 

 

Заступник співголів робочої групи 

 

Загородня В.Г.             -      перший заступник міського голови 

 

 

Секретар робочої групи: 

 

Брунцвік Н.В.  - начальник відділу по обслуговуванню ради Знам’янської 

міської ради 

 

Члени робочої групи: 

 

Бабаєва С.М. - начальник відділу культури  туризму виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

Волошина А.М. - начальник управління соціального захисту населення 

Знам’янського міськвиконкому 

 

 

Гребенюк С.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

Грекова Л.А. - начальник відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради  

 

Грицюк А.А. - начальник відділу земельних питань Знам’янської міської ради 

 

Данасієнко Н.М. - заступник голови постійної комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку міста (за згодою) 

 

Данільченко Ю.В. - начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

Іваськів Т.А. -  начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

Кліпацький С.В. - голова постійної комісії з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики (за згодою) 



 

Козін П.І - начальник Знам’янської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській 

області (за згодою) 

 

Кузін О.М. - голова постійної комісії з питань землекористування та 

будівництва (за згодою) 

 

Ларіонов В.С. - начальник Знам’янського МВ Управління Державної  служби 

України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області (за 

згодою) 

 

Литвин І.І. - в.о. начальника Знам’янського міськрайонного управління 

юстиції (за згодою) 

 

Мацко В.В.              - голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (за згодою) 

 

Москаленко С.Б. - селищний голова смт. Знам’янка Друга (за згодою) 

 

Полєжай Л.Б. - в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. 

А.В.Лисенка» 

 

Ратушна І.О.                         - керуюча справами (секретар) виконавчого комітету    

Знам’янської міської ради 

 

Рожков О.А. - начальник управління статистики у Знам’янському районі (за 

згодою) 

 

Семиніна Л.І. - голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, етики та гласності (за згодою) 

 

Сопільняк Ю.М. - голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та 

спорту (за згодою) 

 

Тишкевич Н.М. - депутат Знам’янської міської ради  

 

Третьякова К.В.  - начальник відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 


