
 
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 10 липня 2018 року   № 341 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про створення адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького 

 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. “б” частини 

першої ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Створити адміністративну комісію при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького у складі згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 10 січня 2017 року № 19 «Про 

затвердження нового складу адміністративної комісії  при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради». 

 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мороз 24 05 30 



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

10 липня 2018 року  

№ 341 
 

 

С К Л А Д 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті 
Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 

Грабенко 

Олександр Володимирович 

Голова комісії 
- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

 
Шершнюк 
Артем Анатолійович 

Заступник голови комісії 
- головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в судах 

юридичного управління 
 

Секретар комісії 
головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління 

(відповідальний секретар адміністративної комісії) 

 

 
Дануца 
Олександр Анатолійович 

Члени комісії: 
- Голова правління медіа-групи “Прайм- 

тайм” 
 

Голуб 

Олена Вікторівна 

 

Лузан 

Леонід Миколайович 

- завідувач організаційного відділу 

виконавчого комітету Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради 
 

- голова громадської організації 

“Правовий напрям” 
 

Негода 
Галина Григорівна 

- завідувач сектора екології та 

природоохоронної діяльності управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 



 
 

Костюкова 

Олена Віталіївна 

2 

 

- головний спеціаліст відділу 

організаційного та бухгалтерського 

забезпечення управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю 
 

Сурнін 

Сергій Васильович 

- начальник спецбюджетного відділу 

управління капітального будівництва 
 

Терлецька 

Оксана Дмитрівна 

- заступник голови федерації профспілок 

Кіровоградської області 
 

Шуригіна 

Ганна Сергіївна 

- головний спеціаліст відділуділоводства, 

правового і організаційного 

забезпечення та кадрової роботи 

виконавчого комітету Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради 
 

 

 
 

Начальник юридичного управління М. Смаглюк 


