
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 07 травня  20 19 року                    № 60

 

Про затвердження складу 
робочої групи щодо вивчення 
питання створення виконавчого 
органу міської ради з питань 
соціального захисту населення

Керуючись статтею 46 Конституції  України,  статтею 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вивчення питання  створення
виконавчого органу міської ради з питань соціального захисту населення

1. Утворити робочу групу щодо вивчення питання створення виконавчого
органу міської ради з питань соціального захисту населення.

2.   Затвердити  склад  робочої  групи  щодо  вивчення  питання  створення
виконавчого органу міської ради з питань соціального захисту населення згідно з
додатком.

Міський голова                                                                         А.РАЙКОВИЧ

Юлія Вовк  24 07 54



Додаток
до розпорядження міського голови
від 07 травня   2019 року №  60 

                                                                   
СКЛАД

робочої групи щодо вивчення питання створення 
виконавчого органу міської ради з питань соціального захисту населення

Голова робочої групи

ТАБАЛОВ
Андрій Олександрович

- секретар міської ради 

       Співголови робочої групи:

ДЗЮБА
Наталія Євгеніївна

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Секретар робочої групи

ГАНДЗЮК
Інна Василівна 

- головний  спеціаліст  відділу  по  роботі  з
ветеранами  війни,  учасниками
антитерористичної операції та членами їх сімей
управління  соціальної  підтримки  населення
Міської ради міста Кропивницького

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО
Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого комітету міської
ради

ВОВК
Юлія Миколаївна 

- начальник  управління  соціальної  підтримки
населення  Міської  ради  міста  Кропивницького

ГОРДЄЄВА
Наталя Миколаївна

- заступник начальника відділу зведення бюджету
та  фінансів  соціально-культурної  сфери
фінансового  управління  Міської  ради  міста
Кропивницького
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                                               Продовження додатка

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- начальник  управління  соціального  захисту
населення  виконавчого  комітету  Фортечної
районної у місті Кропивницькому ради

МАСЛО
Людмила Яківна

- начальник  управління  апарату  Міської  ради
міста Кропивницького 

ПІЛЬЧІК 
Тетяна Станіславівна

- начальник  контрольної  служби  Міської  ради
міста Кропивницького 

РИБАК
Микола Аркадійович

- начальник відділу з  питань праці  Міської  ради
міста Кропивницького

СМАГЛЮК
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління Міської ради
міста Кропивницького

СТЕЦЮК
Володимир Нилович

- начальник  управління  соціального  захисту
населення  Подільської  районної  у
місті Кропивницькому ради

ХРАПАК
Олександр Васильович 

- радник міського голови (на громадських засадах)

ШЕВЧЕНКО
Антон Олександрович

- начальник  управління  адміністративних  послуг
Міської ради міста Кропивницького

Заступник начальника управління 
соціальної підтримки населення 
Міської ради міста Кропивницького                                                  А.ОРЛОВ


