
     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "27" березня 2019 року                                № 45 

 

 

 

 

Про затвердження складу 

робочої групи з питань  

впровадження енергосервісу 

в місті Кропивницькому 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав 

та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації», з метою реалізації в місті Кропивницькому 

державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження: 

 

1. Затвердити склад робочої групи з питань впровадження 

енергосервісу в місті Кропивницькому (далі – робоча група) згідно з 

додатком. 

 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради А.Паливоді організувати роботу робочої групи, визначити 

проблемні питання впровадження енергосервісу в місті Кропивницькому та  

шляхи їх вирішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

 

Міський голова             А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ольга Рябова 24 46 46 



   Додаток 

   до розпорядження міського голови 

   від «27» березня 2019 року № 45 

 

 

 

С К Л А Д 

робочої групи з питань впровадження енергосервісу  

в місті Кропивницькому 

 

Голова робочої групи 

 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   

 

Заступник голови робочої групи 

 

МОРКВА  

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту – начальник  

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Секретар робочої групи 

 

РЯБОВА 

Ольга Вячеславівна 

- начальник відділу енергоменеджменту та 

промисловості управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Члени робочої групи: 

 

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

БОЧКОВА  

Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

КОВЕНЯ  

Олександр Петрович  

- головний спеціаліст відділу 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
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Продовження додатка 

 

КОЛОДЯЖНИЙ  

Сергій Олександрович 

- начальник управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

 

КОСТЕНКО  

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

КСЕНІЧ  

Віктор Миколайович 

-  начальник управління  Державного 

архітектурно-будівельного контролю 

Міської ради міста Кропивницького 

МАКАРУК  

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров’я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького 

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького 

 

СМАГЛЮК  

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 

 

Директор департаменту – начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій              М.МОРКВА 

 

 

 


