
                                                                                              

 

Україна                  
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   19  травня 2014 р.                                    №  91 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про   склад міської комісії у справах 

увічнення пам’яті жертв війни та 

політичних репресій 

 

 

 На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 

від 12 травня 2014  року « Про новий склад обласної комісії у справах увічнення пам’яті , 

керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  

  

 

1. Затвердити склад комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних 

репресій згідно з додатком.   

2. Щоквартально до 5 числа, наступного за звітним кварталом місяця зобов’язати 

секретаря комісії надавати звіт про роботу  комісії у справах увічнення пам’яті жертв 

війни та політичних репресій до організаційного відділу міськвиконкому.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л. Меренкову 

 

 

 Міський голова                            І.Крижановський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

                 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від   19 травня 2014р.  №  99 

 

 

СКЛАД 

комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій 

 

 
Голова комісії: 

 

Меренкова Лілія Іванівна  - керуюча справами виконавчого комітету 

Знам’янської  міської ради 

 

Заступник голови комісії: 

Лаптєва Любов Олександрівна - начальник   управління містобудування, 

архітектури та  житлово-комунального 

господарства 

 

Секретар комісії: 

 Коваль Катерина Миколаївна   - головний спеціаліст управління містобудування, 

архітектури та  житлово-комунального 

господарства 

 

Члени комісії: 

Іваськів Тетяна Миколаївна - начальник фінансового управління 

 

Моліна Олена Анатоліївна - начальник архівного відділу 

 

Волошин Олександр Юрійович - начальник Знам’янського міського відділення 

УСБУ в Кіровоградській області (за згодою)  

Головченко Анатолій Володимирович  - головний спеціаліст з мобілізаційної 

роботи 

Желудченко Сергій Володимирович - керівник  КП «Ритуал» 

Бабаєва Світлана Миколаївна  - начальник відділу культури та туризму 

Пшеничний Дмитро Валентинович - начальник  Державної пожежно-

рятувальної частини – 18 Управління 

ДСНС України в Кіровоградській 

області 

Загородня Валентина Григорівна - начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю   

Рудь Сергій Вікторович - начальник Знам’янського МВ УМВС 

України в Кіровоградській Області 

Чижма Олександр Васильович - військовий комісар Знам’янсько-

Олександрівського об’єднаного міського 

військового комісаріату 

 

 

    

 

Міський голова       І. Крижановський 
 

 

 

  


