
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 01 вересня 2021 року  № 158 
 
Про сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності 
управління транспорту та зв'язку  
Кропивницької міської ради  
 

Відповідно до статей 19, 26, 42, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", рішення міської ради від 27 серпня 2019 року 
№ 2727 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих 
органів», з метою створення належних умов для участі громадськості у 
формуванні та реалізації місцевої політики, вирішенні актуальних для 
територіальної громади питань: 

 

1. Сприяти проведенню громадської експертизи діяльності управління 
транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради громадською організацією 
«Об’єднання ветеранів у Кіровоградській області «Ніхто крім нас». 

 

2. Визначити відповідальною особою за забезпечення взаємодії з 
громадською організацією «Об’єднання ветеранів у Кіровоградській області 
«Ніхто крім нас» начальника управління транспорту та зв'язку Кропивницької 
міської ради Житника Віктора Петровича. 

 

3. Створити робочу групу для підготовки матеріалів та розгляду 
експертних пропозицій згідно з додатком. 

 

4. Відділу комунікації з громадськістю Кропивницької міської ради 
розмістити протягом семи робочих днів інформацію про надходження запиту 
щодо проведення громадської експертизи, текст розпорядження та заходи, 
здійснені Кропивницькою міською радою з метою сприяння її проведенню, на 
офіційному вебсайті Кропивницької міської ради. 

 

5. Управлінню транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради 
забезпечити опрацювання експертних пропозицій за результатами громадської 
експертизи у встановленому порядку. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 
Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Віктор Житник 35 83 13  



Додаток 
до розпорядження міського голови 
01 вересня 2021 року № 158 

 
СКЛАД 

робочої групи для підготовки матеріалів та розгляду  
експертних пропозицій 

 
 

ВЯЗОВЦЕВ 
Віталій Володимирович 

- член правління ГО «Бойове братерство» 

ЛУЗАН  
Леонід Миколайович 

- голова Громадської ради при Виконавчому 
комітеті Кропивницької міської ради  

ПЛОХОВ 
Олег Олександрович 

- член громадської організації «Об’єднання 
ветеранів у Кіровоградській області «Ніхто крім 
нас» 

РУБАН 
Василь Володимирович 

- голова комісії з питань житлово-комунального 
господарства та транспорту Кропивницької 
міської ради 

 

ЦИРФА  
Микола Вікторович 

- начальник відділу організації 
пасажирських перевезень та дорожнього 
руху управління транспорту та зв'язку 
Кропивницької міської ради  

 
 
 

Начальник управління  
транспорту та зв'язку 
Кропивницької міської ради                                                       Віктор ЖИТНИК 


