
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "11" січня 2018 року                               № 4 
 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження складу робочої 

групи з розробки заходів проекту 

Європейського Інвестиційного Банку 

«Безпека дорожнього руху в містах   

України» по м. Кропивницькому 
 

 

Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження 

заходів проекту «Безпека дорожнього руху в містах України», що 

фінансується Європейським Інвестиційний Банком: 

 
 

1. Затвердити склад робочої групи з розробки заходів проекту 

Європейського Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в містах 

України» по м. Кропивницькому згідно з додатком. 

2. Робочій групі забезпечити розробку заходів проекту «Безпека 

дорожнього руху в містах України» по м. Кропивницькому.  

3. Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимченко 36 13 35 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

«11»  січня  2018  

№ 4 

 

 

С К Л А Д  

робочої групи  з  розробки заходів проекту Європейського Інвестиційного 

Банку «Безпека дорожнього руху в містах України» по                                              

м. Кропивницькому 

 

Голова робочої групи 
 

Мосін 

Олександр Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  

 

Заступник  голови робочої групи 

 
 

Паливода 

Андрій Анатолійович  

 

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

 

Секретар робочої групи 

 
 

Тимченко 

Тетяна Валентинівна 

- заступник  начальника управління – 

начальник відділу інвестиційної діяльності 

та підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

 

 

Члени робочої групи:  

 
 

Вергун 

Олександр Сергійович  

- начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку   
 

Ксеніч 

Віктор Миколайович  
 

- начальник управління капітального 

будівництва  

Кухаренко 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління       

житлово-комунального господарства  

 

Смаглюк 

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління  
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Цюцюра 

Антон Іванович 

- начальник Управління патрульної поліції 

в м. Кропивницькому (за погодженням) 

 

Швець 

Надія Володимирівна 

     

заступник начальника фінансового 

управління - начальник відділу доходів, 

фінансів галузей виробничої сфери та 

соціального захисту 

 

 

 

Директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                                         А. Паливода 


