
 
 

У К Р А Ї Н А 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "15"січня 2018 року № 9 

м.Кропивницький 

 
 

Про створення тимчасової 

робочої групи 

 

Керуючись ст. 140, 141 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол постійної 

комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності від 22 грудня 2017 року № 23 

 
 

1. Створити тимчасову робочу групу з вивчення питання щодо 

реконструкції набережної р. Інгул у складі згідно з додатком. 

2. Голові робочої групи організувати роботу групи та надати результати 

її роботи міському голові до 19 січня 2018 року. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Табалова А.О. 

 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Царан 24 13 26 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

15 січня 2018 
                                                              № 9 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з вивчення питання 

щодо реконструкції набережної р. Інгул 
 

 
 

Голова робочої групи 

Табалов 

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради 

Заступник голови робочої групи 

Грабенко 

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Секретар  робочої групи 

Волченко 

Юлія Станіславівна 

- завідувач сектора партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

Члени робочої групи: 

Бойко 

Сергій Вікторович 

- депутат Міської ради міста Кропивницького 

Бочкова 
Любов Тимофіївна 

- начальник  фінансового  управління Міської 

ради міста Кропивницького 

Владов 

Родіон Петрович 

- начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

Ксеніч 

Віктор Миколайович 

- начальник управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

Кухаренко 
Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово- 

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького 
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Линченко 
Максим Дмитрович 

 

- 

 

депутат Міської ради міста Кропивницького 

Мездрін 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури – головний архітектор міста 

Міської ради міста Кропивницького 

Паливода 

Андрій Анатолійович 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 
 

Директор департаменту – 

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливода 


