
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  20   квітня   2016  р.                                           № 84   

   

м. Знам’янка 
 

Про внесення змін до складу координаційного Центру 

надання в місті допомоги учасникам антитерористичної 

операції, затвердженого розпорядженням міського 

 голови від 10 листопада 2015 року №143 

 

      У зв'язку з кадровими змінами в керівному складі Знам'янської міської ради та 

виконавчого комітету Знам'янської міської ради керуючись  ст.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні": 

 

1. Внести зміни до складу  координаційного Центру надання в місті допомоги учасникам     

антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 

листопада 2015 року №143 «Про Центр надання в місті допомоги учасникам 

антитерористичної операції», виклавши його у новій редакції (додається). 

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

 

 

Міський голова                                                      С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 20 квітня 2016 року №84 

СКЛАД 
координаційного Центру надання в місті допомоги 

учасникам антитерористичної операції 

Керівник Центру: 

Герич Володимир Іванович – голова громадської організації «Знам’янська  «Спілка ветеранів 

АТО» 

Заступник керівника Центру: 

Нікітін Микола Миколайович - заступник голови громадської організації «Знам’янська 

                                                       Спілка ветеранів АТО» 

Адміністратор Центру: 

Цуркан Надія Михайлівна - волонтер 

Координатори Центру: 

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради 

Волошина Алла Миколаївна - начальник управління соціального захисту населення – 

координатор з питань соціальної допомоги 

Грицюк Алла Анатоліївна - начальник відділу земельних питань міськвиконкому – 

координатор з земельних питань 

Грекова Людмила Анатоліївна - начальник міського відділу освіти – координатор з питань 

освіти 

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

зверненнями громадян – координатор стосовно 

організації та забезпечення роботи «гарячої лінії» 

Головченко Анатолій Володимирович - старший інспектор з питань оборонної і 

мобілізаційної роботи відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю - 

координатор з комунікацій з учасниками АТО 

Данільченко Юрій Володимирович - начальник юридичного відділу міськвиконкому - 

                                                                координатор з юридичних питань 

Зіньковська Ірина Валентинівна - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю міськвиконкому –координатор по 

зв’язках із засобами масової інформації 

Компанієць Людмила Вікторівна - директор міськрайонного центру зайнятості – 

координатор з питань працевлаштування 

Костікова Тетяна Миколаївна - директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. 



Знам’янка - координатор з питань соціальної 

допомоги 

                                                          - начальник управління УМА та ЖКГ – координатор 

з житлово-комунальних питань 

Полєжай Людмила Борисівна - в.о. головного лікаря ДЗ "Відділкова лікарня станції 

Знам'янка ДП "Одеська залізниця" - координатор з 

питань надання медичної та психологічної 

допомоги 

Суслов Леонід Григорович - начальник управління Пенсійного фонду України у м. 

Знам’янка та Знам’янському районі – координатор 

з питань пенсійного забезпечення 

Чижма Олександр Васильович - військовий комісар Знам’янського об’єднаного міського 

військового комісаріату – координатор від міського 

військового комісаріату 

Шевченко Наталія Володимирівна - директор центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді    

                                                             - координатор з питань соціального супроводу 

Керуюча справами виконавчого 

комітету Знам'янської міської ради                                                   І.Ратушна 

 

 


