
УКРАЇНА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 26 липня 2017 року                                                                                  № 60 

 

 

 
 

Про затвердження складу робочої 

групи з реалізації проекту 

«Модернізація системи зовнішнього 

освітлення міста Кропивницького та 

здійснення енергозберігаючих заходів у 

ЗОШ № 31» 
 

Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впровадження 

заходів проекту «Модернізація системи зовнішнього освітлення міста 

Кропивницького та здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31» в 

рамках Програми кредитування енергозбереження Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (NEFCO) 
 

1. Затвердити склад робочої групи з реалізації проекту «Модернізація 

системи зовнішнього освітлення міста Кропивницького та здійснення 

енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31» згідно з додатком. 

2. Робочій групі забезпечити виконання заходів, визначених проектом 

«Модернізація системи зовнішнього освітлення міста Кропивницького та 

здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31». 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морква 36 13 35 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

26 липня 2017  

№ 60 

 

С К Л А Д  

робочої групи  з реалізації проекту «Модернізація системи зовнішнього 

освітлення міста Кропивницький та здійснення енергозберігаючих 

заходів у ЗОШ № 31» 
 

Голова робочої групи 
 

Мосін 

Олександр Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  

Заступник  голови робочої групи 
 

Паливода 

Андрій Анатолійович  

 

- начальник управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

 
 

Секретар робочої групи 
 

Тимченко 

Тетяна Валентинівна 

- заступник  начальника управління – 

начальник відділу інвестиційної діяльності 

та підприємництва управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

 
 

Члени робочої групи:  
 

Зайченко 

Володимир Васильович 

 

- депутат Кіровоградської міської ради – 

голова постійної комісії Кіровоградської  

міської ради з питань житлово-

комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності  

(за погодженням) 
 

Костенко  

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 

Кіровоградської міської ради 
 

Ксеніч 

Віктор Миколайович  
 

- начальник управління капітального 

будівництва Кіровоградської міської ради 

Кухаренко 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської 

міської ради 
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Морква 

Маріанна Олександрівна  

 

- начальник відділу енергозбереження та 

промисловості  управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

            

Смаглюк 

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління 

Кіровоградської міської ради 

 

Тоток 

Дмитро Анатолійович  

- директор Кіровоградського комунального 

підприємства електричних мереж 

зовнішнього освітлення  «Міськсвітло» 
 

Швець 

Надія Володимирівна 

- заступник начальника фінансового 

управління Кіровоградської міської ради - 

начальник відділу доходів, фінансів галузей 

виробничої сфери та соціального захисту  

 

 

 

Заступник начальника управління економіки                                     А. Пузакова 


