
                                                                                                               
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від "07" березня 2023 року                                     № 33 

 

Про затвердження складу 

робочої групи з розробки 

Плану дій із забезпечення 

рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

Кропивницької міської 

територіальної громади 

 

       Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42,                      

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання      

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки                             

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025, затвердженого                          

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року           

№ 1544-р, (зі змінами), операційного плану з реалізації Державної стратегії 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до  

2030 року на 2022-2024 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету          

Міністрів України від 12 серпня 2022 року № 752-р, рішення Кропивницької 

міської ради від 19 березня 2019 року № 2449 «Про приєднання до                 

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад»: 

 

1. Затвердити склад робочої групи з розробки Плану дій із забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Кропивницької міської         

територіальної громади згідно з додатком. 

 

2. Виконавчим органам Кропивницької міської ради у разі потреби         

забезпечити участь представника у засіданнях робочої групи. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 16 листопада 2021 року № 190 «Про внесення змін до розпорядження    

міського голови від 25 квітня 2019 року № 56 «Про затвердження складу     

робочої групи з розробки Міської програми із забезпечення рівних прав        

та можливостей жінок і чоловіків». 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                              Олександр МОСІН 

 
Катерина Черкасська 35 83 12 

 



 

 

Додаток 

 до розпорядження міського голови 

«07» березня 2023 року № 33 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки Плану дій із забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків Кропивницької міської  

територіальної громади  

 

Голова робочої групи 

 

КОЛОДЯЖНИЙ - заступник міського голови з питань  

 Сергій Олександрович діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови робочої групи 

 

ЧЕРКАССЬКА - заступник начальника управління 

Катерина Володимирівна молоді та спорту  

 

Секретар робочої групи 

 

ДОРОХІНА - головний спеціаліст відділу фізичної  

Людмила Володимирівна  культури та спорту управління молоді  

 та спорту 

  

 Члени робочої групи: 

 

ГАНЖУК - заступник начальника бюджетного відділу  

 Олена Миколаївна фінансового управління 

 

ГОРБЕНКО - начальник відділу комунікацій  

 Оксана Анатоліївна з громадськістю 

 

ЗАРІЧНА - депутат Кропивницької міської ради 

 Анна Анатоліївна  

 

КОСТЕНКО - заступник директора департаменту  

 Олена Володимирівна соціальної політики 

 

КРАВЧЕНКО - заступник начальника Головного управління 

 Алла Вікторівна статистики в Кіровоградській області 

 

ЛИТВИН - головний спеціаліст сектору реклами та  

 Марина Володимирівна художнього оздоблення управління 

 містобудування та архітектури 
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ЛУК’ЯНЦЕВА - голова Кіровоградської асоціації  

 Любов Юріївна «Громадські ініціативи» 

 

МАГЕР - начальник управління персоналу  

 Наталія Іванівна  

 

МАСЛО - начальник управління апарату міської ради  

 Людмила Яківна 

  

РАХУБА - директор департаменту з питань  

 Ніна Афанасіївна економічного розвитку 

 

РОМАНЕСКУЛ - депутат Кропивницької міської ради 

 Ірина Володимирівна  

 

СМАГЛЮК - начальник юридичного управління   

 Марина Олександрівна 

 

ТКАЧЕНКО - депутат Кропивницької міської ради  

 Олександра Володимирівна  

  

ШАМАРДІНА - депутат Кропивницької міської ради  

 Катерина Олексіївна  

 

ЯКУНІН - начальник відділу по роботі із засобами   

 Сергій Володимирович масової інформації 

 

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту                                                      Вячеслав ГУРСЬКИЙ 
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