
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Шоста сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від      березня 2021 року                  №

Про внесення змін до рішення міської
ради від 25.11.2020 року № 13 «Про
затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради»

Відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення першої сесії Помічнянської міської ради
8-го скликання від 25.11.2020 року № 13 «Про затвердження персонального
складу виконавчого комітету міської ради» та викласти його в новій редакції:

1. Затвердити    членів виконавчого комітету міської ради

Міський голова                                           Антошик Микола Миколайович
Секретар ради                                             Фідальго Поррата Ірина Вікторівна
Заступник міського голови                        Хрущ Ірина Валентинівна
(житлово-комунальна сфера)
Заступник міського голови Щербатюк Артем Сергійович
(соціальна сфера)
Керуючий справами ( секретар )
виконавчого комітету

Члени виконавчого комітету:

Горобець Світлана Анатоліївна          начальник відділу бухгалтерського
   обліку та фінансової звітності –
   головний бухгалтер

Козаченко Сергій Павлович    начальник Помічнянського комбінату
                                                                комунальних підприємств

Козирєва Світлана Геннадіївна     начальник фінансового відділу



Коноваленко Микола Анатолійович  старший стрілець Знам’янського загону
                                                     ВОХР ст. Помічна

Лейбенко Віталій Володимирович   староста старостинського округу
                                                              Помічнянської ОТГ

Ломашкевич Інна Миколаївна    директор КНП «Помічнянська міська
                                                               лікарня»

Моклюк Олександр Дмитрович    начальник виробничого підрозділу
                                                                Помічнянської дистанції колії

Османова Наталія Борисівна               спеціаліст земельно-екологічного
                                                                відділу

Семашко Ніна Василівна     начальник відділу освіти

Тошина Вікторія Анатоліївна              інженер лінійного відділу ВП
                                                                «Одеське регіональне відділення» філії
                                                                 «Енергозбут»

Федорченко Роман Олександрович    головний інженер виробничого
                                                                підрозділу служби локомотивного
                                                                господарства «Локомотивне депо
                                                                Помічна»

Чорнобай Ігор Миколайович               головний лікар КНП Помічнянського
                                                                ЦПМСД

Янчук Дмитро Васильович              начальник виробничого
                                                               підрозділу служби вагонного депо
                                                              «Вагонне ремонтне депо Помічна»

Яценко Вікторія Василівна                начальник відділу культури, туризму
                                                               молоді та спорту

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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