
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 02 жовтня 2019 року         № 116 

 

 

Про затвердження складу спільної 

робочої групи з підготовки проекту 

рішення про добровільне приєднання 

Новенської селищної територіальної 

громади до Кропивницької міської 

територіальної громади 

Кіровоградської області 

 

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", частиною 1 статті 82 Закону України "Про добровільне об’єднання 

територіальних громад", враховуючи рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 10 вересня 2019 року № 2776 "Про надання згоди на 

добровільне приєднання Новенської селищної територіальної громади до 

Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської області", 

рішення Новенської селищної ради від 16 серпня 2019 року № 1193 "Про 

надання згоди на добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення", затвердити склад спільної робочої групи з підготовки 

проекту рішення про добровільне приєднання Новенської селищної 

територіальної громади до Кропивницької міської територіальної громади 

Кіровоградської області згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

02 жовтня 2019 року № 116 

 

С К Л А Д  

спільної робочої групи з підготовки проекту рішення про добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади до 

Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської області 

 

Голова спільної робочої групи 

 

ТАБАЛОВ 

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради 

  
 

Заступник голови спільної робочої групи 

 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович  

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар спільної робочої групи 

 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- заступник начальника управління 

економіки – начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Члени спільної робочої групи:  

 

БОЧКОВА 

Любов Тимофіївна 

 

- начальник фінансового управління 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

ДЕНИСЕНКО 

Сергій Павлович 

 

- Новенський селищний голова 

ЖИТНИК  

Віктор Петрович 

- начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку 
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КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

 

- начальник управління освіти 

 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

 

- начальник управління охорони здоров'я 

МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

 

- т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – 

головного архітектора міста 

 

МАСЛЕННИКОВ 

Вадим Володимирович 

- заступник Новенського селищного 

голови з юридичних питань та 

підвідомчих бюджетних установ 

 

МОРКВА 

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій 

 

ОГАЛЬ 

Ірина Павлівна 

 

- секретар Новенської селищної ради 

ПРАДУНЕЦЬ 

Юрій Олексійович 

- депутат Новенської селищної ради 

сьомого скликання 

 

СЕМЕНЮК 

Ганна Іванівна  

- заступник Новенського селищного 

голови з економічних питань 

 

СМАГЛЮК 

Марина Олександрівна 

 

- начальник юридичного управління 

ЯРЕМЧУК  

Валентина Сергіївна 

- депутат Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій             Маріанна МОРКВА 
 


