
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від 06 липня 2021 року                                          № 130 
 

  

 

Про затвердження робочої 

групи в новій редакції 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення міської 

ради від 07 травня 2019 року № 2499 «Про затвердження  Програми боротьби з 

амброзією полинолистою на території міста Кропивницького на                                      

2019-2023 роки», враховуючи кадрові зміни: 

 

1. Затвердити склад робочої групи на виконання заходів Програми боротьби 

з амброзією полинолистою на території міста Кропивницького на                                    

2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07 травня 2019 року                     

№ 2499, у новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови 

від 21 травня  2021 року № 88 «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 10 червня 2019 року № 78 «Про створення робочої групи» та                             

пункт 2 розпорядження міського голови від 10 червня  2019 року № 78                          

«Про створення робочої групи». 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Громова 35 83 61 



 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

06 липня 2021 року   № 130 

 

 

СКЛАД   

робочої групи на виконання заходів  

Програми боротьби з амброзією полинолистою 

на території міста Кропивницького  на 2019 - 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 07 травня 2019 року № 2499 

 

 

Голова робочої групи 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

- заступник  міського  голови  з  питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови робочої групи 

 

КУХАРЕНКО Віктор 

Іванович 

- начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 

   

Секретар робочої групи 

   

ГРОМОВА  

Ірина Петрівна 

- провідний спеціаліст відділу 

благоустрою Головного управління 

житлово-комунального господарства  

 

Члени робочої групи: 

   

БРЮХОВЕЦЬКИЙ 

Олександр Григорович 

 

- начальник інспекції з благоустрою 

 

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ 

Віктор Олександрович 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

ЛУЗАН 

Леонід Миколайович 

- голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради  

 

ЛУЦЕНКО 

Віктор Олександрович 

 

- начальник КП «Благоустрій» 

Кропивницької міської ради  



МЕЗЕНЦЕВА 

Марина Володимирівна 

 

 

 

 

 

- заступник начальника Управління 

фітосанітарної безпеки - начальник 

відділу карантину рослин Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

НЕГОДА 

Галина Григорівна 

 

- завідувач сектору екології та 

природоохоронної діяльності 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища  

 

РУБАН Василь 

Володимирович 

- депутат Кропивницької міської ради  

  

 

СТЕЦЮК  

Володимир Нилович 

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

ШАМАРДІНА  

Катерина Олексіївна 

- депутат Кропивницької міської ради 

   

 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

 

- начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації  

ЯНДОВИЧ  

Юлія Володимирівна 

- заступник начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

 

 

 

Начальник  Головного управління  

житлово-комунального господарства                             Віктор КУХАРЕНКО                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 


