
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

 

від  28 квітня 2015р.                                         №13  
     

м. Знам’янка 

 

Про створення робочої групи щодо 

добровільного об’єднання територіальних 

громад  

 

 На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», Постанови Кабінету Міністрів України про формування спроможних 

територіальних громад, для  консультацій з органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарювання та громадськими об’єднаннями: 

 

1. Затвердити склад  робочої групи при Знам’янській міській раді з питань організації 

та надання допомоги у вирішенні питання добровільного об’єднання суміжних 

сільських рад в єдину  Знам’янську  міську об’єднану територіальну громаду  

згідно з додатком . 

2. Робочій групі здійснювати сою діяльність у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами Кабінету міністрів України, Методикою формування 

спроможних громад. 

3. Робочій групі провести консультації по визначенню переліку суміжних 

територіальних громад та звернутися до них з ініціативою щодо об’єднання в 

єдину Знам’янську міську об’єднану територіальну громаду міста. 

4. За результатами засідань робочої групи оформляється протокол. 

 

 

Секретар міської ради    Н.Адамович 

 

  

           Додаток 

   до розпорядження  

від 28 квітня 2015р. №13 

 

Склад 

робочої групи з питань організації та надання допомоги у вирішенні питання 

добровільного об’єднання суміжних сільських рад в єдину Знам’янську  міську об’єднану 

територіальну громаду 

 

Керівник робочої групи: 

Крижановський І.Б.   - міський голова 

 

 

 

 



Співголови робочої групи 

Іваськів Т.А. - т.в.о.першого заступника міського голови, начальник 

фінансового управління 

Адамович Н.А. - секретар міської ради 

Заруцький А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

Секретар робочої групи: 

Брунцвік Н.В.  - начальник відділу по обслуговуванню ради 

 

Члени робочої групи: 

 

Антоненко О.С. - голова постійної комісії з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики 

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

Знам’янської міської ради 

Бойко С.В. - голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

Волошина А.М. - начальник управління соціального захисту населення 

Знам’янського міськвиконкому 

Грицюк А.А. - начальник відділу земельних питань 

Данільченко Ю.В. - начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

Джулай В.О. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Качанов І.О. - голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства та охорони навколишнього природного 

середовища 

Коваленко В.І. - перший заступник начальника Знам’янської ОДПІ ГУ ДФС у 

Кіровоградській області 

Кліпацький С.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Лаптєва Л.О. - начальник управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Меренкова Л.І. - керуюча справами виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

Могілей М.М. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Ніколаєва О.С. - начальник Знам’янського міськрайонного управління юстиції 

Суслов Л.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста 

Савельєв І.М. - голова постійної комісії з питань землекористування та 

будівництва 

Смик О.С. - голова постійної комісії з питань депутатської 

діяльності,регламенту, етики та гласності 

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

інфраструктури та торгівлі 

Філіпенко С.І. - селищний голова смт Знам’янка Друга 

 

 

 

Секретар міської ради    Н.Адамович 
 


