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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 29 серпня 2019 року                                                          № 81 

м. Помічна 

 
Про внесення змін до рішення  
виконкому від 30.11.2017 року  
№ 122 «Про створення при  
виконкомі міської ради  
адміністративної комісії» 
 

      Керуючись  ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради       в  и  р  і  ш  и  в  : 
 

 

1. Внести зміни до  рішення виконкому міської ради від 30.11.2017 року  

№ 122 «Про створення при виконкомі міської ради адміністративної комісії» 

та викласти його в новій редакції : 

 

«1. Створити при виконкомі міської ради адміністративну комісію у 

складі  7-ми чоловік, а саме : 
 

Голова комісії 

Хрущ Ірина Валентинівна                 -  заступник міського  голови з питань  

                                                                діяльності виконавчих органів ради  

                                                                (житлово-комунальна сфера) 

 Заступник голови комісії 
Козаченко Сергій Павлович             - інспектор з благоустрою Помічнянської  
                                                               міської ради 
          Секретар комісії  

Тертична Олена Анатоліївна           - начальник земельно-екологічного відділу  

                                                              виконкому міської ради 

 Члени комісії : 

Захарченко Олена Петрівна           -  інженер комунального підприємства  

                                                            «Помічнянська ЖЕК № 2» 

Османова Наталія Борисівна          - спеціаліст земельно-екологічного відділу  

                                                              виконкому міської ради 
 

Чинкалов Роман Олегович              - спеціаліст-юрист І категорії виконкому  

                                                              міської ради 

Чорновірова Любов Борисівна      -  в.о. старости старостинського округу  

                                                             Помічнянської міської ради  
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2. Затвердити список осіб, уповноважених виконкомом  на право  

складання протоколів про адміністративні правопорушення в наступному  

складі: : 
 

Бардакова Валентина Михайлівна   -  начальник комунального підприємства  

                                                                 «Помічнянська ЖЕК № 2» 

                 

Захарченко Олена Петрівна              -  інженер комунального підприємства  

                                                                «Помічнянська ЖЕК № 2» 

 

Луковський Сергій Васильович    - депутат Помічнянської міської ради  

                                                                  (за згодою) 

 
Козаченко Сергій Павлович             - інспектор з благоустрою міської ради 
 
Османова Наталія Борисівна            - спеціаліст земельно-екологічного відділу  
                                                                виконкому міської ради 
 
Пендюр Ірина Сергіївна  -  начальник відділу ЖКГ, архітектури та  

                                                                містобудування виконкому міської ради 

 

Сіра Анна Володимирівна                 - майстер комбінату комунальних                                                                  

                                                                підприємств 

 

Тертична Олена Анатоліївна              - начальник земельно-екологічного  

                                                                  відділу виконкому міської ради 
 

Хрущ Ірина Валентинівна                  - заступник міського голови з питань  

                                                                 діяльності виконавчих органів ради  

                                                                 (житлово-комунальна сфера)» 

 

Щербатюк Артем Сергійович   -  заступник міського  голови з питань                

                                                                 діяльності виконавчих органів ради  

                                                                 (соціальна сфера)  

                        

Чорновірова Любов Борисівна  -  в.о. старости старостинського округу          

                                                                 Помічнянської міської ради  

 

Юренко Юрій Володимирович         -  начальник комбінату комунальних                 

                                                                 підприємств 

 
 
 

 

Міський голова                                                                            Антошик М.М. 
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