
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

 
 

Розпорядження 
 

від       27 квітня   2016 року                                     №90   

    

м. Знам’янка 

 

Про створення комісії по опрацюванню  

проекту рішення міської ради щодо  

реорганізації КЗ «Знам’янська міська 

лікарня ім. А.В.Лисенка» та вивчення питання  

щодо прийняття до комунальної власності 

міста об’єктів незавершеного будівництва 

 

 

Враховуючи рішення Знам’янської районної ради від 21.04.2016 року №92 «Про 

створення єдиного медичного простору», з метою опрацювання пропозицій щодо 

реорганізації Комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та 

створення єдиного медичного простору на території міста для забезпечення надання 

населенню міста і району доступної і кваліфікованої медичної допомоги, а також у зв’язку 

з необхідністю вивчення громадою міста питання щодо прийняття об’єктів незавершеного 

будівництва, визначених у листі Управління капітального будівництва Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 22.04.2016 року №01-18/38/2, до комунальної 

власності міста, керуючись ч.3 пп. 20 ст. 42 Закону України ”Про місцеве самоврядування 

в Україні”, 

 

1. Створити комісію у складі: 

Голова комісії – Клименко Наталія Миколаївна, секретар Знам’янської міської ради; 

Заступник голови комісії – Загородня Валентина Григорівна, перший заступник 

міського голови; 

Члени комісії: 

Мацко Володимир Васильович – голова постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; 

Зіньковська Ірина Валентинівна - секретар постійної комісії міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

Тітарєв Олег Борисович – член постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; 

Семиніна Людмила Іванівна – голова постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності; 

Кузін Олег Миколайович – голова постійної комісії міської ради з питань 

землекористування та будівництва; 

Кліпацький Сергій Вікторович – голова постійної комісії міської ради з питань 

споживчого ринку, підприємництва та правової політики; 

Терновий Микола Макарович – голова постійної комісії міської ради з питань бюджету 

та економічного розвитку міста; 



Тесленко Анатолій Вікторович - голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово–комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища;  

Сопільняк Юрій Миколайович – голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді та спорту; 

Бойчук Ольга Іванівна – заступник голови постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді та спорту; 

Бойко Світлана Василівна - секретар постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді та спорту; 

Данільченко Юрій Володимирович – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради; 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради; 

Скляровський Єгор Євгенійович – головний спеціаліст відділу по обслуговуванню 

ради; 

Полежай Людмила Борисівна – в. о. головного лікаря Комунального закладу 

«Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка»; 

Шевела Юлія Ігорівна – юрисконсульт Комунального закладу «Знам’янська міська 

лікарня ім. А.В.Лисенка». 

2. Призначити роботу комісії на 29.04.2016 року о 9-00 год. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова     С.І. Філіпенко 

 


