
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 12 січня 2021 року № 3

Про внесення змін та доповнень
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 09 липня 2019 року № 396 
“Про надання фінансової підтримки
міським громадським об’єднанням
соціальної спрямованості”

Керуючись  статтями  36,  140,  142  Конституції  України,  підпунктом  1
пункту “а” частини першої статті 34 та статтею 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести  зміни  та  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету
міської ради від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової підтримки
міським  громадським  об’єднанням  соціальної  спрямованості”  та  склад
конкурсної  комісії  з  розгляду  конкурсних пропозицій,  розроблених міськими
громадськими  об'єднаннями  соціальної  спрямованості,  викласти  у  новій
редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  35 83 00



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
12 січня 2021 року № 3

СКЛАД 
конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених
міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості 

Голова комісії

КОЛОДЯЖНИЙ                    -
Сергій Олександрович

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ВОВК                                       -
Юлія Миколаївна

начальник  управління  соціальної  підтримки
населення

Секретар комісії

ЛАПА                                       -
Роман Станіславович

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

Члени комісії:

ГАНЖУК                                 -
Олена Миколаївна

завідувач  сектору  соціального  захисту  та
енергоносіїв  відділу  доходів,  фінансів  галузей
виробничої  сфери  та  соціального  захисту
фінансового управління

ГОЛОВКО                              -
Олександр Михайлович

член  громадської  організації  “Варта
Конституції” 

ГОРБЕНКО                            -
Оксана Анатоліївна

начальник  відділу  з  питань  внутрішньої
політики 

ДОРОШЕНКО                       -
Віктор Миколайович

голова Кіровоградської ради багатодітних сімей
та дітей-сиріт



2                             Продовження додатка

КРАСНОКУТСЬКИЙ           -
Олег Володимирович

начальник  Кропивницького  міського  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

ЛУЗАН                                    -
Леонід Миколайович

голова  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради

НАЗАРЕЦЬ                             -
Анна Федорівна

начальник управління культури і туризму

ПОДЛЄСНА                           -
Ілона Миколаївна

заступник  голови  Кіровоградської  обласної
громадської  організації  “Патріот
Кіровоградщини”

ПОЛЯЧОК                              -
Олександр Іванович

голова  громадської  організації  “Об'єднання
поляків “Полонія” ім. Кароля Шимановського” 

САЛІМОВА                            -
Наталія Володимирівна

голова  громадської  організації  “Мобільна
волонтерська група”

ТІНЬКОВА                             -
Олена Ігорівна

начальник  відділу  по  роботі  з  ветеранами
війни, учасниками антитерористичної операції
та  членами  їх  сімей  управління  соціальної
підтримки населення

ХРАПАК                                  -
Олександр Васильович

радник міського голови

ШЕРШНЮК                          -
Артем Анатолійович

начальник  відділу  правового  забезпечення
юридичного управління 

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                       Юлія ВОВК
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