
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 
від "____"_____________ 2020 року                                                                     №_______ 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради  

від 14 березня 2017 року № 126 “Про 

затвердження нового складу 

Координаційного комітету сприяння 

зайнятості населення” 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи кадрові 

зміни, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                  

від 14 березня 2017 року № 126 “Про затвердження нового складу 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення”, а саме: 

 1) вивести зі складу Координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення (надалі – комітет) Грабенка Олександра Володимировича, 

Кришка Олександра Володимировича; 

 2) ввести до складу комітету  Жарову Ірину Миколаївну, заступника 

голови Фортечної районної у місті Кропивницькому ради; Рахубу Ніну 

Афанасіївну, директора департаменту - начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького. 

 3) вказати посаду Паливоди Андрія Анатолійовича - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;                   

Пузакової Аліни Анатоліївни - заступник начальника управління - 

начальник відділу економічного розвитку та регуляторної політики 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького . 

  

  

 

Міський голова                                                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Тетяна Ковпак 35 61 52 



 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

 

від «14» березня 2017 року                                                                     № 126 
 

 

 

 

Про затвердження нового складу 

Координаційного  комітету сприяння  

зайнятості населення  

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, відповідно до підпункту 2       

п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                      

ст. 19 Закону України «Про зайнятість населення» та ст. 9 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад Координаційного комітету сприяння 

зайнятості населення згідно з додатком. 

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

комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року № 197 «Про 

затвердження нового складу Координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення м. Кіровограда». 

 

 

 

Міський голова                                                                                          А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пузакова 24 06 24 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

«14» березня 2017  

№ 126 

 

 

 

СКЛАД 

Координаційного комітету  

сприяння зайнятості населення  

 

Від органів влади: 

Білоусова  

Тетяна Віталіївна  
- директор Кіровоградського міськрайонного 

центру зайнятості (за згодою) 

Грабенко  

Олександр Володимирович 
- заступник міського голови з питань діяльності       

виконавчих органів ради 

Кришко Олександр 

Володимирович  

- голова Фортечної районної у                                         

м. Кропивницькому ради 

Паливода  

Андрій Анатолійович 
- начальник управління економіки  

Фросіняк  

Руслан Вікторович 

- голова Ленінської районної у м. Кіровограді 

ради 

Від профспілок (за згодою): 

Андрющенко 

Валерій Іванович 

- голова Кіровоградської міської профорганізації 

працівників АПК України 

Дзюба  

Олександр Віталійович 
- голова Кіровоградської міської профспілки 

працівників освіти і науки України 

Онуфрійчук 

Жанетта Анатоліївна 
- голова первинної профспілкової організації 

комунального закладу «Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда» 

Попова  

Людмила Романівна 
- голова обласної організації профспілки 

працівників автомобільного транспорту та 

шляхового господарства   

Хриплива  

Людмила Семенівна 
- голова обласної організації Всеукраїнської 

профспілки працівників і підприємців торгівлі 

громадського харчування та послуг України 
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Від роботодавців (за згодою): 

Бедзай  

Сергій Андрійович 
- виконавчий директор Кіровоградського 

обласного  відділення Українського союзу 

промисловців і підприємців   

Василенко  

Наталія Олександрівна 
- ректор Кіровоградського інституту комерції, 

президент Асоціації жінок - підприємниць                      

м. Кіровограда 

Демець  

Юрій Григорійович 
- виконавчий директор Організації роботодавців 

Кіровоградської області  

Надутенко  

Олена Валентинівна 
- голова спілки підприємців малого та середнього 

підприємництва Кіровоградської області 

Самиляк  

Тамара Сергіївна  
- голова правління громадської організації 

«Спілка підприємців Кіровоградської області»                                     

Секретарі комітету: 

Шевченко  

Яна  Василівна  
- начальник відділу взаємодії з роботодавцями 

Кіровоградського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою)  

Пузакова  

Аліна Анатоліївна 
- заступник начальника управління – начальник 

відділу соціально-трудових відносин управління 

економіки  

 

 

 

Начальник управління економіки                                                       А.Паливода 

  

 

 

 

 

 

 


