
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 22 »  липня 2014 року                                                           №  310 
 

 
 
Про затвердження нового  
складу адміністративної комісії  
при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту “б” 
частини першої ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування                      
в Україні», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

     1. Затвердити новий склад адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Кіровоградської міської ради згідно з додатком. 
       2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 18 червня 2014 року № 280 «Про 
затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Кіровоградської міської ради».  
 
 
Секретар міської ради                                                                     І. Марковський 
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                                                                       Додаток 
                                                             до рішення виконавчого комітету 
                                                             Кіровоградської міської ради 
                                                             «22» липня 2014 року 
                                                              № 310 
 

С К Л А Д 
 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради 

 

Голова комісії 
 

Олійник                                                -  заступник міського голови 
Олексій Олексійович                              з питань діяльності виконавчих 
                                                                  органів ради      

 

Заступник голови комісії 
 

Смаглюк                                               -   заступник начальника юридичного   
Марина Олександрівна                           управління -  начальник відділу   

                                                              представництва інтересів в судах                                            
 

Секретар комісії 
 

Квітко                                                     - головний спеціаліст відділу 
Христина Юріївна                                правого забезпечення 
                                                                юридичного управління (відповідальний            
                                                                секретар адміністративної комісії) 

                                                             
Члени комісії:  

 

Баланенко                                               - головний правовий інспектор 
Максим Олексійович                               Кіровоградської обласної    
                                                                    профспілкової організації  
                                                                    працівників державних  
                                                                    установ  (за згодою) 
 

Шершнюк                                                - головний спеціаліст – юрист 
Артем Анатолійович                                Головного управління житлово-          

                                                              комунального господарства 
 

Лузан                                                       - голова Асоціації підтримки та  
Леонід Миколайович                               захисту економічних і соціальних                                                                
                                                                    прав та інтересів громадян 
                                                                    в житлових відносинах (за згодою) 



 
Кулік                                                      - завідувач Відокремленого підрозділу  
Наталія Вікторівна                               Кіровоградського міжрегіонального         
                                                               відділу  лабораторних досліджень         
                                                               Державної установи Кіровоградського           
                                                               обласного  лабораторного центру        
                                                               Державної санітарно-епідеміологічної           
                                                               служби України (за згодою) 
  
Негода                                                    - завідувач сектора екології та    
Галина Григорівна                                  природоохоронної діяльності 
                                                                   управління земельних відносин та 
                                                                   охорони навколишнього    
                                                                   природного середовища                                                      

 

Шутка                                                     - депутат міської ради (за згодою) 
Валерій Васильович  
 

Руссу                                                          - заступник голови правління 
Олександр Іванович                                  Кіровоградської обласної 

                                                               громадської організації       
                                                               «Екологічний щит» ( за згодою) 
 

Лавренюк                                                -  головний спеціаліст організаційного      
Олена Вікторівна                                       відділу виконкому Кіровської 
районної                  
                                                                     у м. Кіровограді ради (за згодою) 
     
 Ткаченко                                                -  заступник завідувача відділу з питань  
Ольга Вікторівна                                      організаційної роботи відділу   
                                                                   діловодства, організаційної, правової   
                                                                   та кадрової роботи виконавчого        
                                                                   комітету Ленінської районної у  
                                                                   м. Кіровограді  ради (за згодою) 
 
Сурнін                                                      - головний спеціаліст — юрист  
Сергій Васильович                                   управління капітального будівництва  
                             
                                         
   
 
 
Начальник юридичного 
управління                                                                                                О. Колюка 
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