
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від «22» липня 2021 року            № 142

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 25 січня 2021 року № 10
“Про організацію відзначення в місті
Дня Державного Прапора України та
30-ї річниці незалежності України”

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 42 Закону України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  Указу  Президента
України  від  21  жовтня  2020  року  №  459  “Про  відзначення  30-ї  річниці
незалежності  України”,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від 31 травня 2021 року № 583-р “Про затвердження плану заходів з підготовки
та  відзначення  30-ї  річниці  незалежності  України”, розпоряджень  голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  14  грудня  2020  року
№  843-р  “Про  організацію  відзначення  в  області  Дня  Державного  Прапора
України  та  30-ї  річниці  незалежності  України”  та  від  05  липня  2021  року
№ 499-р “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації
від 14 грудня 2020 року № 843-р”, з метою забезпечення гідного відзначення у
місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України:

1.  Внести  зміни  до  пункту  1  розпорядження міського  голови
від  25  січня  2021  року  №  10  “Про  організацію  відзначення  в  місті  Дня
Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності  України”  та
викласти в новій редакції склад міського організаційного комітету з підготовки
та відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності
України згідно з додатком.

2.  Затвердити  План  додаткових  заходів  щодо  відзначення  в  місті  Дня
Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності  України,  що
додається.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради  Олександр МОСІН

Володимир Поповічев 35 83 73



Додаток
до розпорядження міського голови
“22” липня 2021 року № 142

СКЛАД
міського організаційного комітету з підготовки та відзначення

Дня Державного Прапора України та 
30-ї річниці незалежності України

Г  олова організаційного комітету  
РАЙКОВИЧ
Андрій Павлович

- міський голова

Заступники голови організаційного комітету:

КОЛОДЯЖНИЙ 
Сергій Олександрович

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради

КОЛЮКА
Олег Сергійович

- секретар міської ради

Члени   організаційного комітету:  

ВОВК 
Юлія Миколаївна

- начальник департаменту соціальної політики

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу комунікацій з громадськістю

ГУРСЬКИЙ
Вячеслав 
Володимирович

- начальник управління молоді та спорту

ЖИТНИК
Віктор Петрович

- начальник управління транспорту та зв’язку

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- голова Фортечної районної у місті 
Кропивницькому ради

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

- начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення

КОЗЛОВА
Алла Миколаївна 

- начальник управління торгівлі та побутового 
обслуговування населення департаменту з 
питань економічного розвитку



КОСТЕНКО 
Лариса Давидівна

-

          2

начальник управління освіти

КОЛЕСНИК
Ірина Вікторівна 

- заступник начальника управління - начальник 
відділу організаційної роботи управління 
діловодства та організаційної роботи

КУХАРЕНКО
Віктор Іванович

- начальник Головного управління житлово-
комунального господарства

КУЧЕР
Микола Миколайович

- директор КП “Управління будинками 
Кропивницької міської ради”

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

- голова Громадської ради при Виконавчому 
комітеті Кропивницької міської ради 

МАГЕР
Наталія Іванівна

- начальник управління персоналу

МАКАРУК
Оксана Олександрівна

- начальник управління охорони здоров'я

МАРЧЕНКО
Любов Миколаївна

- староста Новенського старостинського округу 
Кропивницької міської ради

НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

- начальник управління культури і туризму

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

- старший інспектор з превентивної комунікації 
відділу превенції Кропивницького ВП ГУНП в 
Кіровоградській області

РАХУБА
Ніна Афанасіївна

- директор департаменту з питань економічного 
розвитку

СТЕЦЮК 
Володимир Нилович

- голова Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради

ЯКУНІН 
Сергій Володимирович

- начальник відділу по роботі із засобами масової 
інформації

Головний спеціаліст відділу
комунікацій з громадськістю     Світлана СТЕШЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
“22” липня 2021 року № 142

ПЛАН
додаткових заходів щодо відзначення в місті

Дня Державного Прапора України та 
30-ї річниці незалежності України

1. Сприяти реалізації проєкту щодо встановлення найбільшого в області
Державного прапора України

Управління капітального будівництва, 
управління містобудування та 
архітектури

Серпень 2021 року 

2. Сприяти реалізації загальнодержавних проєктів, а саме:

1) «Всеукраїнського фестивалю до 30-річчя незалежності України»

Управління освіти, управління молоді 
та спорту

Серпень 2021 року 

2) фестивалю народних художніх промислів “Український бренд”

Управління культури і туризму

Серпень 2021 року 

3) культурно-мистецьких акцій “Неймовірна Україна”

Управління культури і туризму

Серпень 2021 року 

4)  «Всеукраїнського  культурно-освітнього  марафону “Наша
незалежність”

Управління культури і туризму, 
управління освіти

Серпень 2021 року
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3. Провести в місті Кропивницькому:

1)  урочистості  з  нагоди відзначення  30-ї  річниці  незалежності  України
“Гарт української незалежності”

Управління культури і туризму, 
управління персоналу

24 серпня 2021 року

2) літературно-мистецьке свято «Вишивана і співуча Україно, розквітай»

Управління культури і туризму

20 серпня 2021 року

3) тематичну художню виставку «Сонячні барви України» 

Управління культури і туризму

23 серпня 2021 року 

4) виставку “Чумацькими шляхами”

Управління культури і 
туризму

Серпень 2021 року 

5) арт-інсталяцію “Україна 30. Місто і час”

Управління освіти, департамент з 
питань економічного розвитку 
департамент соціальної політики, 
управління молоді та спорту,
департамент надання  
адміністративних послуг, відділ 
комунікацій з громадськістю, 
управління діловодства та 
організаційної роботи, квартальні 
комітети, громадські волонтерські 
організації

24 серпня 2021 року
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6) виставку - хроніку розвитку провідних підприємств міста “Зроблено в
центрі України”

Департамент з питань 
економічного розвитку

24 серпня 2021 року

7) ретроспективу світових автомобільних марок “Колесо історії”

Управління культури і туризму, 
департамент  з  питань  економічного  
розвитку, автосалони

24 серпня 2021 року

8) пісенно-танцювальний марафон “30 пісень Української Незалежності”

Управління культури і туризму

24 серпня 2021 року

9) фестиваль “Рок на Інгулі”

Управління культури і туризму

24 серпня 2021 року

10) заходи музейних та загальноосвітніх закладів за окремим графіком

Управління освіти, управління 
культури і туризму

Серпень 2021 року

Головний спеціаліст відділу
комунікацій з громадськістю     Світлана СТЕШЕНКО


