
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 05 травня 2018 року         № 57 
 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження нового складу 

робочої  групи  з питань  

підготовки та проведення  

в місті Кропивницькому Міжнародної  

агропромислової виставки «АгроЕкспо» 
 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими 

змінами та з метою підготовки і проведення у місті Кропивницькому 

Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо»:  
 

1. Затвердити новий склад робочої групи з питань підготовки та 

проведення у місті Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки 

«АгроЕкспо» згідно з додатком. 
 

2. Затвердити План підготовки та проведення в місті Кропивницькому з  

26 вересня по 29 вересня 2018 року Міжнародної агропромислової виставки 

«АгроЕкспо»,  що додається. 
 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження 

міського голови від 12 червня 2017 року № 42 «Про затвердження нового 

складу робочої групи з питань підготовки та проведення в місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо».  

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

Волошинова  24 46 46 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

05 травня 2018 

№ 57 

 

 

С К Л А Д 

робочої групи з  питань підготовки та проведення в місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо» 
 

Голова робочої групи 
 

Грабенко 

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 
 

Волошинова 

Тетяна Віталіївна 

– головний спеціаліст відділу 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій 

Члени робочої групи: 
 

Вергун  

Олександр Сергійович 

– начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку  
 

Глібко 

Ігор Юрійович 

– директор ТОВ «Украгроекспо»  

 

 

Горбовський 

Сергій Володимирович 

– начальник управління по сприянню 

розвитку торгівлі та  побутового 

обслуговування населення департаменту 

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій  
 

Костенко 

Лариса Давидівна 

 

– начальник управління освіти  
 

 

   



 

 

Кухаренко  

Віктор Іванович  

 

 

 

– 
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начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства  
 

Макарук 

Оксана Олександрівна 

 

– начальник управління охорони здоров’я  
 

 

Мездрін 

Вадим Миколайович 

– начальник управління містобудування та 

архітектури  

 

Назарець  

Анна Федорівна 

 

– 
 

 

начальник відділу культури і туризму  
 

 

Якунін  

Сергій Володимирович 

– начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

 

 

Директор департаменту – начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій      А. Паливода 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 травня 2018  

№ 57 

 

ПЛАН 

підготовки та проведення у місті Кропивницькому 

з 26 вересня по 29 вересня 2018 року 

Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо» 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Забезпечити розміщення реклами 

стосовно проведення виставки на 

білбордах міста, в ЗМІ тощо  

Липень -
вересень  

2018 року 

Управління 

містобудування та 

архітектури Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

Міської ради міста 

Кропивницького 

2. Провести роботу з 

підприємствами малого та 

середнього бізнесу, 

торговельними підприємствами 

щодо участі у Покровському  

ярмарку та сформувати перелік  

учасників   

Липень - 

серпень 
2018 року 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького  
 

 

3. Провести роботу з 

представниками готельного 

бізнесу щодо розміщення гостей 

міста під час проведення 

виставки 

Червень-
липень 

2018 року 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

4. Провести роботи з благоустрою 

прилеглої міської території до 

виставкової площі та узбіччя 

дороги по вул. Мурманській 

Липень-
вересень  

2018 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства Міської 

ради міста 

Кропивницького 
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1 2 3 4 

5. Привести в належний стан 

зупинки громадського 

транспорту по вул. 

Мурманській 

Липень-

серпень  
2018 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства Міської 

ради міста 

Кропивницького 

6. Забезпечити відповідну 

розмітку на проїжджій частині з 

урахуванням пішохідних 

переходів по вул. Мурманській 

Серпень-

вересень  
2018 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства Міської 

ради міста 

Кропивницького 

7. Організувати виїзне 

обслуговування   громадським 

харчуванням учасників  

виставки   

26 

вересня-  
29 вересня 

2018 року 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

8. Під час проведення виставки 

забезпечити чергування 

невідкладної швидкої допомоги  

26 
вересня-  

29 вересня 

2018 року 

Управління охорони 

здоров’я Міської ради 

міста Кропивницького 

9. Організувати проведення 

екскурсій на виставку 

«АгроЕкспо» 

26 

вересня-  
29 вересня 

2018 року 

Управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

10. На час проведення виставки 

внести зміни до відповідної 

транспортної мережі 

Вересень  

2018 року 
Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Директор департаменту – начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій      А. Паливода 

       

 

 

 



 

УКРАЇНА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від «12» червня 2017 року                                                   № 42 

 

 

Про затвердження нового складу 

робочої  групи  з питань  

підготовки та проведення  

в місті Кропивницькому Міжнародної  

агропромислової виставки «АгроЕкспо» 
 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими 

змінами та з метою підготовки і проведення у місті Кропивницькому 

Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо»:  
 

1. Затвердити новий склад робочої групи з питань підготовки та 

проведення в місті Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки 

«АгроЕкспо» згідно з додатком. 
 

2. Затвердити План підготовки та проведення в місті Кропивницькому з  

20 вересня по 23 вересня 2017 року Міжнародної агропромислової виставки 

«АгроЕкспо»,  що додається. 
 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 23 серпня 2016 року № 101 «Про затвердження нового 

складу робочої групи з питань підготовки та проведення в місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо».  

 

 

 

Міський голова            А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябова  24 46 46 

 

 

 



   

                                                                         Додаток 

 до розпорядження міського голови 

 «12»  червня  2017 

 № 42 

 

С К Л А Д 

робочої групи з  питань підготовки та проведення в місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо» 
 

Голова робочої групи 

 

Грабенко 

Олександр Володимирович 

 

-  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Заступник голови робочої групи 

 

Паливода   

Андрій Анатолійович     
 

- начальник управління економіки 

 

Секретар робочої групи 

 

Рябова 

Ольга Вячеславівна 

- головний спеціаліст відділу соціально-

трудових відносин управління 

економіки  
 

Члени робочої групи: 

 

Вергун  

Олександр Сергійович 

- начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку  
 

Глибко 

Ігор Юрійович 

- директор ТОВ «Украгроекспо» (за 

погодженням) 

 

Горбовський 

Сергій Володимирович 

- начальник управління по сприянню 

розвитку торгівлі та  побутового 

обслуговування населення  
 

Костенко 

Лариса Давидівна 

 

- начальник управління освіти  
 

 

Кухаренко  

Віктор Іванович  

 

- начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства  
 

Макарук 

Оксана Олександрівна 

 

- начальник управління охорони здоров’я  
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Мездрін 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури  

 

Назарець  

Анна Федорівна 

 

- 
 

 

начальник відділу культури і туризму  
 

 

Якунін  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

 

 

    

Начальник управління економіки 

Кіровоградської міської ради       А. Паливода 

       

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження міського голови 

 «12» червня 2017  

 №  42 

 

ПЛАН 

підготовки та проведення у місті Кропивницькому 

з 20 вересня по 23 вересня 2017 року 

Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо»  

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Забезпечити розміщення реклами 

стосовно проведення виставки на 

білбордах міста, в ЗМІ тощо  

Липень -

вересень  

2017 року 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Кіровоградської міської 

ради 
 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

Кіровоградської міської 

ради 
 

Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

Кіровоградської міської 

ради 

2. Провести роботу з 

підприємствами малого та 

середнього бізнесу щодо участі у 

виставці «АгроЕкспо» та 

сформувати перелік  учасників   

Липень - 

серпень 

2017 року 

Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради 

 

 

3. Провести роботу з 

торговельними підприємствами 

щодо участі у Покровському  

ярмарку та сформувати перелік  

учасників   

Липень - 

серпень 

2017 року 

Управління по сприянню 

розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування 

населення 

Кіровоградської міської 

ради 

4. Провести роботу з майстрами 

народного промислу і 

декоративно-ужиткового 

мистецтва щодо участі у 

Покровському ярмарку та 

сформувати перелік  учасників  

Липень - 

серпень 

2017 року 

Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради 

 

 



  2  

1 2 3 4 

5. Провести роботу з 

представниками готельного 

бізнесу щодо розміщення гостей 

міста під час проведення 

виставки 

Липень  

2017 року 
Управління по сприянню 

розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування 

населення 

Кіровоградської міської 

ради 

6. Провести роботи з благоустрою 

прилеглої міської території до 

виставкової площі та узбіччя 

дороги по вулиці Мурманській 

Липень-

вересень  

2017 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Кіровоградської міської 

ради 

 

КП “Трест зеленого 

господарства” 

7. Привести в належний стан 

зупинки громадського 

транспорту по вул. Мурманській 

Липень-

серпень  

2017 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Кіровоградської міської 

ради 

 

КП “Кіровоград-

Універсал 2005” 

8. Забезпечити відповідну розмітку 

на проїжджій частині з 

урахуванням пішохідних 

переходів по вул. Мурманській 

Серпень-

вересень  

2017 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Кіровоградської міської 

ради 

 

9. Організувати виїзне 

обслуговування   громадським 

харчуванням учасників  виставки   

20 вересня-  

23 вересня 

2017 року 

Управління по сприянню 

розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування 

населення 

Кіровоградської міської 

ради 

10. Під час проведення виставки 

забезпечити чергування 

невідкладної швидкої допомоги  

20 вересня-  

23 вересня 

2017 року 

Управління охорони 

здоров’я Кіровоградської 

міської ради  

11. Організувати проведення 

екскурсій на виставку 

«АгроЕкспо» 

20 вересня-  

23вересня 

2017 року 

Управління освіти 

Кіровоградської міської 

ради 
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1 2 3 4 

12. Забезпечити участь творчих 

колективів міста на виставці 

«АгроЕкспо» 

20 вересня-  

23 вересня 

2017 року 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської 

ради 

13. На час проведення виставки 

внести зміни до відповідної 

транспортної мережі 

Вересень  

2017 року 
Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

Кіровоградської міської 

ради 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки 

Кіровоградської міської ради              А. Паливода 

       

 

 

 


	Додаток
	С К Л А Д
	ЗАТВЕРДЖЕНО


