
     
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  «03» серпня 2021 року                                               № 149 
 

 

 

Про відзначення 267-ї річниці 

заснування міста Кропивницького 

 

        Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою 

належної організації та проведення заходів з нагоди відзначення 267-ї річниці 

заснування міста Кропивницького:   

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення                     

267-ї  річниці заснування міста Кропивницького у складі згідно з додатком 1. 

 

 2. Виконавчим органам Кропивницької міської ради, виконавчим комітетам 

Фортечної та Подільської районних у місті Кропивницькому рад: 

 1) підготувати пропозиції до Календарного плану заходів з відзначення 

267-ї річниці заснування міста Кропивницького та надати їх на узагальнення до 

10 серпня 2021 року до управління діловодства та організаційної роботи за 

формою, що додається (додаток 2); 

 2) забезпечити під час проведення масових заходів дотримання 

карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції 

COVID-19. 

 

  3. Управлінню діловодства та організаційної роботи на підставі пропозицій 

виконавчих органів Кропивницької міської ради, виконавчих комітетів Фортечної 

та Подільської районних у місті Кропивницькому рад підготувати Календарний 

план заходів з відзначення 267-ї річниці заснування міста Кропивницького                

(далі - Календарний план) та надати міському голові на затвердження. 

 

 4. Дозволити управлінню діловодства та організаційної роботи, за 

погодженням зі співголовами організаційного комітету з підготовки та 

відзначення 267-ї річниці заснування міста Кропивницького, вносити за 

необхідності зміни до Календарного плану. 
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 5. Рекомендувати Кропивницькому районному управлінню поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області забезпечити публічну 

безпеку та порядок, дотримання правил безпеки дорожнього руху під час 

проведення масових заходів з відзначення 267-ї річниці заснування міста 

Кропивницького.  

 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Колесник 35 83 88 
 



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

«03» серпня 2021 року   № 149 
 

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 

267-ї річниці заснування міста Кропивницького 
 

Співголови  організаційного комітету:   
 

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 

- секретар міської ради 

   

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна  

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
 

Секретар організаційного комітету   
 

КОЛЕСНИК 

Ірина Вікторівна 

- заступник начальника управління-начальник 

відділу організаційної роботи управління 

діловодства та організаційної роботи 
 

Члени організаційного комітету: 
 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
   

БРЮМ 

Олена Миколаївна 

- начальник управління діловодства та 

організаційної роботи  
   

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  
   

ВОВК  

Юлія Миколаївна 

- директор департаменту соціальної політики 

   

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу комунікацій з 

громадськістю 
   

ГУРСЬКИЙ 

Вячеслав Володимирович 

- начальник управління молоді та спорту   

   

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ 

Віктор Олександрович 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 
   

КОЗЛОВА 

Алла Миколаївна 

  

- начальник управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку 
   

КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
   

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 

   

ЛУЗАН 

Леонід Миколайович 

- голова Громадської ради міста 

Кропивницького   
   

МАГЕР 

Наталія Іванівна 

- начальник управління персоналу 

   

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров`я   

   

МАРЧЕНКО 

Любов Миколаївна 

- староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 
   

МОСІН 

Олександр 

Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

   

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму   

   

ПЕТРОВ 

Олег Вікторович  

- заступник начальника відділу  превенції  

Кропивницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області, майор 

поліції 
   

СТЕЦЮК 

Володимир Нилович 

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 
   

ЧЕРКАССЬКА 

Катерина Володимирівна 

- заступник начальника управління молоді та 

спорту 
   

ШУСТЕР  

Євгенія Матвіївна 

- помічник міського голови  

   

ЯКОВЕНКО 

Денис Володимирович 

- заступник командира батальйону Управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області, 

майор поліції    
   

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації   

 

 

Заступник начальника управління- 

начальник відділу організаційної роботи 

управління діловодства та організаційної роботи                    Ірина КОЛЕСНИК                                                     



  

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

«03» серпня 2021 року   № 149 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

з відзначення 267-ї річниці заснування міста Кропивницького 
 

№ 

з/п 

Назва заходу  Дата та час 

проведення 

Локація 

(вулиця, площа 

тощо) 

Відповідальні та 

виконавці 

     

     
 

 

 

Заступник начальника управління- 

начальник відділу організаційної роботи 

управління діловодства та організаційної роботи                    Ірина КОЛЕСНИК                                                     
 


