
     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 25 квітня 2019 року                                № 56 

 

 

Про затвердження складу  

робочої групи з розробки  

Міської програми із  

забезпечення рівних прав та  

можливостей жінок і чоловіків 
 

 

         Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 09 березня 2019 року № 2449 

«Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад», з метою координації зусиль органів місцевого 

самоврядування у розробці Міської програми із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків затвердити склад робочої групи з розробки 

Міської програми із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сергій Колодяжний 24 38 52 
                                                                                                       
 

 



Додаток 

                                                                         до розпорядження міського голови 

                                                                         від 25 квітня 2019 року № 56 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки Міської програми із забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків 

 

Голова робочої групи 

 

ДЗЮБА                                 -  заступник міського голови з питань діяльності 

Наталія Євгеніївна                виконавчих органів ради 

 

Заступник голови робочої групи 

 

ЧЕРКАССЬКА                     -  заступник начальника управління молоді та 

Катерина Володимирівна      спорту 

 

Секретар робочої групи 
 

ДОРОХІНА                             - начальник відділу сім’ї та молоді управління 

Людмила Володимирівна       молоді та спорту 

 

Члени робочої групи: 

 

БАЛАКІРЄВА                       -  начальник відділу кадрової роботи 

Світлана Миколаївна 

 

ГАНЖУК                                -  завідувач сектора соціального захисту та  

Олена Миколаївна                  енергоносіїв відділу доходів, фінансів галузей                                                           

                                                     виробничої сфери та соціального захисту 

                                                     фінансового управління 

  

ГЕРБІЧЕНКО                       -  головний спеціаліст відділу з питань праці 

Тетяна Василівна 

 

ГОРБЕНКО                           - начальник відділу з питань внутрішньої  

Оксана Анатоліївна               політики 

 

ГОРОВЕНКО                        -  головний спеціаліст планово-виробничого  

Тетяна Петрівна                      відділу управління капітального будівництва 

 

ЖУРАВЛЬОВА                      -  спеціаліст відділу методичного забезпечення 

Ольга В’ячеславівна               кадрової політики управління освіти 

 

 

 



 

 

КАЗАНОК                              -  головний спеціаліст - юрист Головного  

Володимир Радиславович      управління житлово-комунального   

                                                     господарства 

 

КІЧКІНА                                -  головний спеціаліст відділу організації  

Наталя Василівна                    пасажирських перевезень та дорожнього руху  

                                           управління розвитку транспорту та зв’язку 

 

МАСЛО                                  -  начальник управління апарату міської ради 

Людмила Яківна 

 

МУРАВСЬКА                       -  головний спеціаліст відділу забезпечення та  

Оксана В’ячеславівна            контролю управління з питань захисту прав  

                                                    дітей 

 

НАЗАРЕНКО                        -  старший інспектор відділу правового  

Анатолій Андрійович              забезпечення юридичного управління 

 

НЕГОДА                                -  завідувач сектора екології та природоохоронної 

Галина Григорівна                   діяльності управління земельних відносин та  

                                                     охорони навколишнього природного  

                                                     середовища 

 

ОРЛОВ                                   -  заступник начальника управління соціальної           

Анатолій Олександрович       підтримки населення 

 

ПЕТРИНСЬКА                    -  головний спеціаліст управління культури і  

Вікторія Валеріївна                туризму 

 

ПОНОМАРЬОВА                -  начальник відділу по роботі зі зверненнями 

Оксана Миколаївна                громадян 

 

РЕЗНІЧЕНКО                      -  головний спеціаліст відділу по роботі із  

Алла Леонідівна                      засобами масової інформації 

                        

СЕЛІВАНОВА                      -  заступник начальника відділу економічного  

Наталія Олександрівна          розвитку та регуляторної політики управління   

                                                     економіки департаменту з питань  

                                                     економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

                                                      

ФЕДОРОВА                          -  заступник начальника загального відділу       

Любов Анатоліївна 

 

 

 

 

2 Продовження додатка 



 

ШАМАРДІНА                       -  депутат Міської ради міста Кропивницького 

Катерина Олексіївна                 

 

ШЕВЧЕНКО                         -  начальник спецбюджетного відділу управління 

Тамара Петрівна                      комунальної власності 

 

ШКОДА                                 -  заступник начальника управління  

Ольга Костянтинівна             адміністративних послуг – начальник відділу        

                                                    по роботі з суб’єктами господарювання   

                                                    - адміністратор 

              

ЯКОВЧЕНКО                       - головний спеціаліст-юрист фінансово-           

Сергій Олександрович          економічного відділу управління охорони  

                                                   здоров’я  

 

 

 

Начальник управління 

молоді та спорту                                                                     С.КОЛОДЯЖНИЙ 

             

 

 

 
  

 

3 Продовження додатка 


