
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

 
від  «___» _____________ 2017 року                                                      № ______ 
 

 

Про міську комісію з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 ст. 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” у зв’язку із 

кадровими змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити новий склад міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком. 

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

комітету Кіровоградської міської ради від 09  лютого  2016 року   № 81 „Про 

міську комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”. 

 

 

 

Міський голова                          А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Козирькова 24 06 24 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

«___» _____________ 2017  

№ ____ 

 

 

 

С К Л А Д 

міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 
 

Голова комісії 

Грабенко  

Олександр 

Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності       

виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії 

Паливода   

Андрій  Анатолійович 

- начальник управління економіки Кіровоградської   

міської ради 

Секретар комісії 

Козирькова 

Алла Вікторівна 

 -го - головний спеціаліст відділу соціально-трудових 

відносин управління економіки       

Члени комісії: 

Білоусова 

Тетяна Віталіївна 

- директор Кіровоградського міськрайонного 

центру зайнятості (за згодою) 

Бочкова  

Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління 

Кіровоградської міської ради 

Бринза 

Михайло Анатолійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Фортечної   

районної у м. Кіровограді ради (за згодою) 

Козінець  

Леонід Олексійович 

- головний спеціаліст обласної ради профспілки 

працівників автомобільного і сільсько-

господарського машинобудування (за згодою) 

Карлюгіна  

Наталія Миколаївна 

- начальник управління оподаткування фізичних 

осіб Кіровоградської обʼєднаної державної 

податкової інспекції Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області (за згодою) 



2 

Кухаренко  

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської 

міської ради 

Колісніченко  

Олександр 

Миколайович 

- 

 

начальник Кропивницького об‘єднаного  

управління Пенсійного фонду України 

Кіровоградської області (за згодою) 

Крайносвіт  

Оксана Юріївна 

- заступник начальника відділення Національної 

служби посередництва і примирення в 

Кіровоградській області (за згодою) 

Крижановський   

Ігор Борисович 

- в. о. начальника відділення виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань України у м. Кіровограді (за згодою) 

Пузакова  

Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу соціально-трудових відносин управління  

економіки Кіровоградської міської ради 

Стецюк 

Володимир  Нілович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Ленінської 

районної у м. Кіровограді ради (за згодою) 

Харченко  

Оксана Вадимівна 

- заступник начальника Управління Держпраці у 

Кіровоградській області (за згодою) 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                        А.Паливода 

 
 

 

 

 

 

 


