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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

від 28 квітня 2017 року                                                               № 32

Про роботу у вихідний день
29 квітня 2017 року

Керуючись  Конституцією  України,  ст.  42,  59  Закону  України  „Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  п.  3  частини 2  ст.  71,   ст.  72  Кодексу
законів про працю України, враховуючи колективне депутатське звернення та
ситуацію, яка склалася в міській раді, пропозиції депутатів, Громадської ради
при  виконавчому  комітеті  міської  ради  та  у  зв’язку  із  забезпеченням
організації та проведення громадських обговорень

1.  Установити  29  квітня  2017  року  робочий  день  для  працівників
Кіровоградської міської ради (згідно з додатком), за згодою профспілкового
комітету, у зв'язку з проведенням громадського обговорення.

2.  Секретарю  міської  ради  забезпечити  організацію  та  проведення
громадських  обговорень  29  квітня  2017  року  о  14.00  в  приміщенні
Кіровоградської міської ради (кімната 426).

3. Для проведення заходу:
1)  керівникам  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради  зі

статусом юридичної особи забезпечити присутність працівників, які задіяні в
заході, згідно з наказом;

2)  начальнику  управління  розвитку  транспорту  та  зв'язку  запросити
представників міського пасажирського транспорту;

3)  начальнику  відділу  з  питань  внутрішньої  політики  запросити
представників  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Кіровоградської
міської ради;

4)  командиру  міської  дружини  забезпечити  охорону  громадського
порядку під час проведення заходу.

4.  Відділу  кадрової  роботи  та  керівникам  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради  зі  статусом  юридичної  особи  компенсувати
працівникам роботу у неробочий день  29 квітня 2017 року шляхом надання
іншого дня відпочинку.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова А. Райкович

Масло 24 03 14



Додаток
до розпорядження міського голови
28 квітня 2017
№ 32

СПИСОК
осіб, які працюють у неробочий день 29 квітня 2017 року

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада

1 2 3
1. Райкович

Андрій Павлович
Міський  голова

2. Табалов
Андрій Олександрович

Секретар міської ради

3. Грабенко
Олександр Володимирович

Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

4. Дзюба
Наталія Євгенівна

Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

5. Мосін
Олександр Володимирович

Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

6. Бабаєва
Оксана Вікторівна

Начальник  відділу  інформаційно-комп’ютерного
забезпечення

7. Балакірєва
Світлана Миколаївна

Начальник відділу  кадрової роботи  

8. Бочкова
Любов Тимофіївна

Начальник фінансового управління

9. Вергун
Олександр Сергійович

Начальник  управління  розвитку  транспорту  та
зв’язку

10. Владов
Родіон Петрович

Начальник  управління   земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища

11. Вовк
Юлія Миколаївна

Начальник  відділу  соціальної  підтримки
населення

12. Дорохіна
Людмила Володимирівна

Начальник відділу сім’ї та молоді

13. Запорожан
Сергій Віталійович

Начальник відділу з питань внутрішньої політики

14. Іванов
Славік Петрович

Головний спеціаліст відділу фізичної культури та
спорту

15. Костенко
Лариса Давидівна

Начальник управління освіти

16. Краснокутський
Олег Володимирович

Директор  Кіровоградського  міського  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

17. Кривенко
Марина Вікторівна

Провідний  спеціаліст  фінансового  відділу
управління охорони здоров’я

18. Кухаренко
Віктор Іванович

Начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства

19. Масло
Людмила Яківна

Начальник  управління  апарату  Кіровоградської
міської ради
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20. Мездрін
Вадим Миколайович

Начальник  управління  містобудування  та
архітектури – головний архітектор міста

21. Назарець
Анна Федорівна

Начальник відділу культури і туризму

22. Паливода
Андрій Анатолійович

Начальник управління економіки

23. Смаглюк
Марина Олександрівна

Начальник юридичного управління

24. Шишко
Олександр Миколайович

Головний  спеціаліст  з  питань  запобігання  і
виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними та контролюючими органами

25. Якунін
Сергій Володимирович

Начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації

Начальник управління апарату
Кіровоградської міської ради Л.Масло
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