
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 14 червня 2021 року         № 111 

 

 

Про підготовку до проведення  

у місті Кропивницькому  

Міжнародної агропромислової  

виставки "AgroExpo" 
 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 42 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 

забезпечення підготовки до проведення на належному рівні у місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo"  

та у зв’язку з кадровими змінами: 
 

1. Затвердити склад робочої групи з питань підготовки до проведення  

у місті Кропивницькому щорічної Міжнародної агропромислової виставки 

"AgroExpo" у новій редакції згідно з додатком. 
 

2. Затвердити Заходи з підготовки до проведення у місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo",  що 

додається. 
 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 30 вересня 2013 року № 101 "Про створення робочої 

групи з питань підготовки та проведення в місті Кіровограді щорічної 

всеукраїнської агропромислової виставки "АгроЕкспо", пункти 2, 3 

розпорядження міського голови від 28 квітня 2015 року № 52 "Про 

затвердження нового складу робочої групи з питань підготовки  

та проведення в місті Кіровограді Міжнародної агропромислової виставки 

"АгроЕкспо", пункт 2 розпорядження міського голови від 30 червня  

2016 року № 81 "Про затвердження нового складу робочої групи з питань 

підготовки та проведення в місті Кіровограді Міжнародної агропромислової 

виставки "АгроЕкспо", пункти 1, 2 розпорядження міського голови  

від 07 червня 2019 року № 76 "Про затвердження нового складу робочої 

групи з питань підготовки та проведення в місті Кропивницькому 

Міжнародної агропромислової виставки "АгроЕкспо". 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

М.Бєжана. 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Тетяна Волошинова  35 61 55 



 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

14 червня 2021 року № 111 

 

С К Л А Д 

робочої групи з  питань підготовки до проведення у місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo" 

 

Голова робочої групи 

 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

– заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови робочої групи 

 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

– директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

 

Секретар робочої групи 

 

ВОЛОШИНОВА 

Тетяна Віталіївна 

– головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку 

 

Члени робочої групи: 

 

АДАМЕНКО 

Дарʼя Василівна 

– начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку 

 

ГЛІБКО 

Ігор Юрійович 

– директор ТОВ "Украгроекспо"  

 

 

ЖИТНИК  

Віктор Петрович 

 

– начальник управління транспорту та зв'язку  

 

КОЗЛОВА 

Алла Миколаївна 

– начальник управління торгівлі та  

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку 

 

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

 

 

– начальник управління освіти  
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Продовження додатка 

 

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

– начальник Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

– начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку 

 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

 

– начальник управління охорони здоров’я  

 

 

МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

 

– т.в.о. начальника управління містобудування 

та архітектури – головного архітектора міста  

 

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

 

– 

 

 

начальник управління культури і туризму  

 

 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

– начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

 

 

Директор департаменту з питань  

економічного розвитку      Ніна РАХУБА 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження міського голови 

14 червня 2021 року № 111 

 

 

З А Х О Д И  

з підготовки до проведення у місті Кропивницькому  

Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo" 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
1 2 3 4 

1. Висвітлювати на сайті 

Кропивницької міської ради та 

офіційних сторінках у соцмережах 

інформацію про проведені заходи 

з підготовки до проведення 

виставки, залучати місцеві ЗМІ  

до проведення інформаційної 

кампанії 

Липень-

вересень  

Відділ по роботі 

із засобами 

масової інформації 

 

2. Сприяти розміщенню реклами 

стосовно проведення виставки  

на біл-бордах міста 

Липень-

вересень 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

 

3. Проводити роботу з: 

     місцевими  непрофільними 

підприємствами малого  

та середнього бізнесу, 

торговельними підприємствами 

щодо їх участі у Покровському  

ярмарку в рамках виставки, за 

результатами сформувати перелік  

учасників для подальшої передачі 

відповідальним особам  

ТОВ "Украгроекспо"; 

     представниками готельного 

бізнесу щодо розміщення 

учасників виставки та гостей міста 

під час її проведення 

Травень - 

вересень 

 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

 

4. Забезпечувати проведення робіт з: 

     благоустрою прилеглої до 

виставкової площі міської 

території та узбіччя дороги  

по вул. Першій Виставковій; 

Вересень 

 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства  
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Продовження 

1 2 3 4 

      приведення в належний 

санітарний та естетичний стан 

зупинок громадського транспорту 

по вул. Першій Виставковій; 

     нанесення відповідної розмітки 

на проїжджій частині  

з урахуванням пішохідних 

переходів по вул. Першій 

Виставковій 

  

5. Організовувати проведення 

екскурсій на виставку для учнів 

закладів загальної середньої 

освіти міста 

На період 

проведення 

виставки 

Управління освіти 

 

6. Залучати до участі у 

Покровському ярмарку в рамках 

виставки музичні та танцювальні 

колективи міста (за необхідністю) 

На період 

проведення 

виставки 

Управління культури  

і туризму 

7. Вносити відповідні зміни до 

транспортної мережі міста 

На період 

проведення 

виставки 

Управління транспорту 

та зв'язку 

 

 

 

Директор департаменту з питань  

економічного розвитку      Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


