
 

Сухомлин Микола Олексійович 

 

Микола Сухомлин народився 26 червня                           

1940 року у м.Кривий Ріг 

Дніпропетровської області. Закінчив у 

1962 році Криворізький гірничо-рудний 

інститут і в цьому ж році розпочав свою 

трудову діяльність гірничим майстром 

Кіровоградського гранітного кар’єру. 

Потім була відповідальна робота в 

партійних органах. У 1995 році    

Сухомлин М.О. став першим головою 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, був представником 

президента в області, обирався  

депутатом та неодноразово очолював 

Кіровоградську обласну раду.  

Вміло поєднуючи в собі фахову               

підготовку  гірничого  інженера,                    

знання проблем соціально-економічного  

регіону, Микола Олексійович доклав багато зусиль для розвитку області                               

і безпосередньо міста Кіровограда  (нині-Кропивницький). Багато доленосних для 

обласного центру рішень вирішувались на державному рівні саме завдяки 

Сухомлину М.О. Так, в місті було побудовано другу нитку водогону “Дніпро-

Кіровоград”, в результаті чого мешканці отримали цілодобове водопостачання. 

Побудовано та здано в експлуатацію сотні тисяч квадратних метрів житла, тисячі 

кіровоградців отримали нові квартири, з’явились житлові масиви – мікрорайони 

“Ковалівка”, “Жадова”, “Шкільний” тощо. 

          Будучи справжнім патріотом рідного краю, Микола Олексійович і сьогодні 

не залишається осторонь проблем життєдіяльності нашої територіальної громади.        

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, він до 2019 року працював на 

громадських засадах радником голів Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, очолював Раду старійшин при голові облдержадміністрації. До 

думки Сухомлина М.О. і сьогодні прислухаються керівники міста та області, 

запрошують на наради, зустрічі, сесії обласної ради та колегії обласної державної 

адміністрації. 

         Микола Олексійович охоче ділиться знаннями та досвідом з молодим 

поколінням. Він і досі викладає на кафедрі міжнародних економічних відносин 

Центральноукраїнського національного технічного університету та в 

Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області.       

Сухомлин М.О. - кандидат економічних наук. 

         Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ, ІІ та І ступенів (1996, 2007, 2010), 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Подякою Прем’єр-

міністра України (2009), почесною відзнакою Кіровоградської області “Честь                         

і слава Кіровоградщини” (2013), відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради “За заслуги” ІІ та І ступенів (2004, 2009). 

Рішенням міської ради міста Кропивницького 08 вересня 2020 року                   

Сухомлину Миколі Олексійовичу присвоєно звання “Почесний громадянин                        

міста Кропивницького”. 


