
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 лютого 2019 року                                            № 28

Про затвердження складу комісії 
з розгляду питань щодо забезпечення 
одиноких мешканців міста засобами
приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення 

Керуючись  статтею  143  Конституції  України, статтями  42,  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  на  виконання  пункту  12
Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  міському  бюджеті  для
забезпечення  одиноких  мешканців  міста  засобами  приймання  сигналів
цифрового телерадіомовлення, затвердженого рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького від  12 лютого 2019 року № 71,  з метою
надання  додаткових  соціальних  гарантій  мешканцям  міста  Кропивницького
затвердити  склад  комісії  з  розгляду  питань  щодо  забезпечення  одиноких
мешканців міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
згідно з додатком.

Міський голова                                                                                А.РАЙКОВИЧ 

Тетяна Яніцька 24 55 65
                                                                    



 

                                                                Додаток 
   до розпорядження міського голови

                                                                від 27 лютого 2019 року № 28

СКЛАД 
комісії з розгляду питань щодо забезпечення 

одиноких мешканців міста засобами приймання 
сигналів цифрового телерадіомовлення 

Голова комісії

БОНДАРЕНКО                      -  
Альвіна Василівна

керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

Заступник голови комісії

ВОВК                                       -  
Юлія Миколаївна

начальник  управління  соціальної  підтримки
населення Міської ради міста Кропивницького

Секретар комісії

ЯНІЦЬКА                               -  
Тетяна Володимирівна

начальник  відділу  соціальних  допомог
управління  соціальної  підтримки  населення
Міської ради міста Кропивницького

Члени комісії:

БАЛАНЮК                            -  
Ольга Миколаївна

заступник  начальника  управління  з  питань
соціального  захисту  громадян  управління
соціального  захисту  населення  виконавчого
комітету  Фортечної  районної  у  місті
Кропивницькому ради

ГУЦУ                                      -   
Василь Гаврилович

директор територіального центру соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)
Подільського району міста Кропивницького

ЗУЄВ                                       -   
Володимир Савелійович

голова  громадської  організації  “Організація
ветеранів України м. Кропивницького”  

МАХИНЯ                               -   
Микола Іванович 

член  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького 

ПЕТРОВА                              -   
Оксана Сергіївна

головний  спеціаліст  сектора  соціального
захисту  та  енергоносіїв  відділу  доходів,
фінансів  галузей  виробничої  сфери  та
соціального  захисту  фінансового  управління
Міської ради міста Кропивницького 
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ПОНОМАРЬОВА                 -  
Оксана Миколаївна

начальник  відділу  по  роботі  зі  зверненнями
громадян Міської ради міста Кропивницького 

СТЕЦЮК                               -   
Володимир Нилович

начальник  управління  соціального  захисту
населення  Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради

ЯКУНІН                                 -
Сергій Володимирович

начальник  відділу  по  роботі  із  засобами
масової  інформації  Міської  ради міста
Кропивницького 

Начальник управління соціальної підтримки 
населення Міської ради міста Кропивницького                                Ю.ВОВК


