
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від "08" вересня 2022 року                                                                                                      № 67 

 

Про відзначення 268-ї річниці 

заснування міста Кропивницького 

 

        Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належної організації 

та проведення заходів з нагоди відзначення 268-ї річниці заснування міста 

Кропивницького:   

 

1. Провести заходи з нагоди відзначення 268-ї річниці заснування міста 

Кропивницького 24 вересня 2022 року. 

 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення                     

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

  

 3. Управлінню діловодства та організаційної роботи підготувати план 

заходів з відзначення 268-ї річниці заснування міста Кропивницького (далі - 

план). 

 

 4. 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 заходів відповідно до затвердженого плану. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                   Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Колесник 35 83 88 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

«08» вересня 2022 року   № 67 
 

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 

268-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  
   

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу комунікацій з 

громадськістю 
   

ГУРСЬКИЙ 

Вячеслав Володимирович 

- начальник управління молоді та спорту   

   

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   

   

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства   

 



 

2 
Продовження додатка 

 

МАГЕР 

Наталія Іванівна 

- начальник управління персоналу 

   

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров`я   

   

МОСІН 

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
   

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму   

   

НІКІТЕНКО 

Олександр Володимирович 

- директор департаменту адміністративних 

послуг 
   

ПАНТЮХОВ 

Юрій Володимирович  

- начальника відділу  превенції  

Кропивницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 
   

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна  

- директор департаменту з питань економічного 

розвитку 
   

   

ЧЕРКАССЬКА 

Катерина Володимирівна 

- заступник начальника управління молоді та 

спорту 
   

ШУСТЕР  

Євгенія Матвіївна 

- помічник міського голови  

   

ЯКОВЕНКО 

Денис Володимирович 

- т.в.о. командира батальйону Управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області 

майор поліції    
   

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації   

 

 

 

Начальник управління діловодства 

та організаційної роботи                                                                 Олена БРЮМ                                                    


