
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
Від “ 09 ” лютого 2016 року                                          № 74 

 
 
Про затвердження складу 
ініціативної групи  з підготовки  
та проведення установчих зборів 
інститутів громадянського суспільства 
для формування громадської ради 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, відповідно до                      
ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року 
№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики”, з метою сприяння реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради, сприяння врахуванню виконавчими органами 
Кіровоградської міської ради громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  

 
                                           ВИРІШИВ: 
 

   1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих 
зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування 
громадської ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради у 
складі згідно з додатком. 
     2. Відділу з питань внутрішньої політики надати необхідну організаційну, 
методичну, консультаційну допомогу інститутам громадянського суспільства 
з метою якісної підготовки установчих зборів для формування громадської 
ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Смірнова В. О. 
 Міський голова                                                                                    А. Райкович 
 
Запорожан 24 08 85  
 



 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
“ 09 ” лютого 2016 
№ 74 
 

 
СКЛАД 

ініціативної  групи з підготовки установчих зборів для обрання  
громадської ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради 
 

 
Бедзай  
Сергій Андрійович 

_ виконавчий директор Кіровоградського 
обласного відділення УСПП  
(за згодою) 

 
Бородіна 
Тетяна Іванівна 

 
_ 

 
координатор громадського об'єднання 
“Кіровоград волонтерський”  
(за згодою) 

 
Гришко  
Володимир Костянтинович 

 
_ 

 
голова територіального відділення 
Комітету виборців України (за згодою) 

 
Запорожан 
Сергій Віталійович 

 
_ 

 
начальник відділу з питань внутрішньої 
політики  
 

Колпак 
Інна Леонідівна 

_ заступник керівника волонтерського 
центру “Серця матерів Кіровоградщини” 
(за згодою) 

 
Морозова  
Вікторія Вікторівна 

 
_ 

 
член ради Кіровоградського 
регіонального відділення Спілки 
підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України  
(за згодою) 

 
Поляков 
Костянтин Сергійович 

 
_ 

 
голова обласного осередку громадської 
організації “Антикорупційний рух  
В. Наливайченка” (за згодою) 
 

Слюсаренко 
Віталій Станіславович 

 

_ голова Молодіжної ради при 
виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради (за згодою) 



 

Суліма 
Алла Володимирівна 

_ член громадської організації “Об'єднання 
Самопоміч м. Кіровоград” (за згодою) 

 
Філіпенко 
Ігор Іванович 

 
_ 

 
член правління обласної організації 
Національної спілки журналістів України 
(за згодою) 

 
Шаповал  
Ніна Миколаївна 

 
_ 

 
співголова з економічних питань 
Кіровоградської обласної громадської 
жіночої організації “СВІЖ” (Спілка 
вільних ініціативних жінок)  
(за згодою) 

 
Шубіна 
Людмила Володимирівна 

 
_ 

 
голова громадської організації “Меморіал 
жертвам Голодомору”  
(за згодою) 

 
 
 
 
Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики                                                                         С. Запорожан 

  
 

    
 


