
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 27 березня 2012 року          №  250 

 

м.Кіровоград  
 
 
 
 

Про затвердження нового 
складу комітету з конкурсних 
торгів 
 
 
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" виконком Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Затвердити новий склад комітету з конкурсних торгів виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради згідно з додатком.  

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

комітету Кіровоградської міської ради  від 24 грудня 2010 року № 1104 "Про 
затвердження Положення та створення комітету з конкурсних торгів 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради". 

 
3. Внести зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  від 24 грудня 2010 року № 1104 "Про 
затвердження Положення та створення комітету з конкурсних торгів 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради", а саме змінити посаду 
"директора департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, 
транспорту та зв`язку – заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради" на "заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради". 

 
Міський голова        О.Саінсус 
 
Господарикова 
24-38-60 
1-іл 
 



     
          
 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 27 березня  2012 року № 250 
 

 
 

С К Л А Д 
комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради  
 
 

ВАСИЛЕНКО  
Ігор Миколайович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

   
БАБАЄВА 
Оксана Вікторівна 

- завідувач сектора інформаційного та 
комп`ютерного забезпечення 

   
ВОВЕНКО 
Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст сектора правового 
супроводу діяльності міського голови, 
секретаря міської ради та виконавчих органів 
міської ради юридичного відділу 

   
ГОРВАТ 
Христина Юріївна 

- відповідальний секретар адміністративної 
комісії (головний спеціаліст) юридичного 
відділу 

   
ГОСПОДАРИКОВА 
Ольга Павлівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 
міської ради 

   
ЄЛЬЧАНІНОВА 
Лідія Георгіївна 

- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

   
ПІЛЬЧІК 
Тетяна Станіславівна 

- начальник відділу контрольної служби 
міської ради 

 
Начальник відділу 
бухгалтерського обліку       О.Господарикова 
 
 
1-іл 
 


