
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "11" вересня 2020 року   № 116   

 

Про створення робочої групи 

з питань розробки та реалізації  

схеми теплопостачання 

міста Кропивницького 

 

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про теплопостачання", з метою розробки та 

реалізації схеми теплопостачання міста Кропивницького, оцінки потенціалу та 

ефективності роботи системи теплопостачання, створити робочу групу з питань 

розробки та реалізації схеми теплопостачання міста Кропивницького та 

затвердити її склад згідно з додатком. 

 

 

 
Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ганна Павленко 35 83 58



Додаток 

 до розпорядження міського голови 

 " 11 " вересня 2020 року № 116 

 
СКЛАД 

робочої групи з питань розробки та реалізації схеми теплопостачання  

міста Кропивницького 

 

Співголови робочої групи: 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

МОСІН 

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар робочої групи: 

 

ПАВЛЕНКО 

Ганна Володимирівна  

 

- завідувач сектору з енергоефективності 

відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-

комунального господарства 

Головного управління житлово – 

комунального господарства  

 

Члени робочої групи: 

 

БЕЗРОДНА 

Світлана Павлівна 

- начальник відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного 

управління житлово – комунального 

господарства  

 

ЗАЙЧЕНКО  

Володимир Васильович 

- депутат Міської ради міста 

Кропивницького, голова постійної комісії з 

питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та 

комунальної власності 

 

ВОВЕНКО  

Олег Анатолійович  

 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 
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ЛУНГОЛ  

Роман Станіславович 

 

- заступник начальника управління 

Державного архітектурно-будівельного 

контролю 

 

ТИМОФІЄВ 

Сергій Вікторович 

 

- головний інженер ВАТ "Кіровоградгаз"  

 

МАРТИНОВА  

Ірина Володимирівна 

- т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – головний 

архітектор міста 

  

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

РУДЕНКО  

Сергій Валентинович  

 

- начальник Кіровоградського міського 

району електричних мереж 

ПрАТ "Кіровоградобленерго"  

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

ЦЕРТІЙ  

Олександр Миколайович 

- депутат Міської ради міста 

Кропивницького, член комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

від КП "Теплоенергетик" 

 

БОГУСЛАВСЬКИЙ  

Ігор Олександрович 

 

- начальник виробничо-технічного відділу 

ЛАТАЄВА  

Інна Вікторівна 

 

- начальник енергоінспекції 

 

БОНДАРЬ  

Наталя Георгіївна  

- начальник відділу налагодження теплових 

мереж 

 

РАДКЕВИЧ  

Віктор Михайлович 

 

- начальник юридичного відділу 

 

ЧЕЛЬНИК 

Олександр Семенович 

 

- директор  
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ЧЕЛЯДІНОВ  

Валерій Іванович  

 

- головний інженер  

 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                               Тетяна САВЧЕНКО  
 

 

 


