
 
 

 
 

    У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від   «___»  ___________  2016  року      № ____ 

 

 
Про затвердження нового складу  
технічної ради з питань визначення  
переліку об’єктів, видатки на які будуть  
проводитись за рахунок коштів  бюджету   
розвитку 
 

Керуючись ст. 140,146  Конституції України, підпунктом 2 п. „а”                 
ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із 
кадровими змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
 1. Затвердити новий склад технічної ради з питань визначення переліку 
об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету 
розвитку, згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив  чинність,  пункт 1 рішення    
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 26 січня  2016 року  
№ 34 „Про затвердження нового складу технічної ради з питань визначення 
переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів 
бюджету розвитку”.  

 
 
 
Міський голова                                                                             А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кумпан 36 13 35 



 Додаток  
 до рішення виконавчого комітету 
 Кіровоградської міської ради 
 «___» ________ 2016 
 № ____ 
 

 
Склад 

технічної ради з питань визначення переліку об’єктів, видатки на які 
проводитимуться за рахунок коштів бюджету розвитку 

 
Співголови технічної ради 

 
Грабенко  
Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

  
 

Мосін                                                     -  заступник міського голови з питань 
Олександр Володимирович                    діяльності виконавчих органів ради   
  

Секретар технічної ради       
Кумпан  
Любов Станіславівна 

- головний спеціаліст відділу 
інвестиційної діяльності та 
підприємництва управління економіки 

  
Члени технічної ради:  

 
 

Бочкова  
Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління    

   
 
Владов  
Родіон Петрович 
 
       

 
- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 
природного середовища         

  

Волков   
Ігор Вікторович 

-  депутат міської ради, голова комісії з                                                         
питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного 
розвитку          

  
Дзюба  
Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

  



 2 
Довченко  
Петро Іванович 

- директор інституту 
«Кіровоградагропроект» 

  
Колюка  
Олег Сергійович 

-  начальник управління власності та                                                                                        
 приватизації комунального майна 

  
Костенко 
Лариса Давидівна            

  -   начальник управління освіти                                              

  
Костенко  
Надія Михайлівна 

- директор ЗАТ Кіровоградського 
інституту «Міськбудпроект»                               

  
Ксеніч  
Віктор Миколайович 

- начальник управління капітального 
будівництва 

  
Крохмаль  
Ілля Миколайович 

- представник громади міста 

  
Кухаренко  
Віктор Іванович 

- начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства  

  
Макарук  
Оксана Олександрівна 

- начальник  управління охорони 
здоров’я 

  
Мездрін  
Вадим Миколайович 

- начальник  управління містобудування 
та архітектури – головний архітектор 
міста 

  
Пузакова 
Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу соціально – 
трудових відносин управління 
економіки 

  
Тарасов  
Олександр Миколайович 
 

- заступник голови Громадської ради 
при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради 

  
Харламова  
Людмила Вікторівна 
 

- заступник голови Громадської ради 
при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради 

 

Заступник начальника управління - 
 начальник відділу соціально - 
трудових відносин управління економіки                                         А. Пузакова   



  
 


