
У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 від 20 червня  2018 року                                                              № 79

м.Кропивницький

Про утворення організаційного
комітету з підготовки та відзначення   
264-ї річниці заснування міста Кропивницького

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.42 Закону України "Про
місцеве  самоврядування  в  Україні",  з  метою  належної  організації  та
проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста:

1.  Утворити  організаційний  комітет  з  підготовки  та  відзначення
264-ї  річниці заснування міста Кропивницького у складі згідно з додатком.

2.  Виконавчим  органам  Міської  ради  міста  Кропивницького,
виконавчим  комітетам  Фортечної  та  Подільської  районних  у  місті
Кропивницькому  рад  до  15  липня  2018  року  розробити  плани  заходів  з
відзначення  264-ї  річниці  заснування  міста  Кропивницького  та  надати  до
організаційного відділу Міської ради міста Кропивницького.

3.  Організаційному  відділу  підготувати  план  заходів  з  відзначення
264-ї  річниці  заснування міста Кропивницького та надати міському голові
для затвердження.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
секретаря    міської  ради,  заступників міського голови з  питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської
ради.

Міський голова А.Райкович

Разуменко 22 27 90



Додаток
до розпорядження міського голови
20 червня 2018
№ 79

    
С К Л А Д

організаційного комітету  з підготовки та відзначення
264-ї річниці заснування міста Кропивницького

Співголови  організаційного комітету  

ТАБАЛОВ
Андрій Олександрович 

- секретар міської ради

БОНДАРЕНКО
Альвіна Василівна 

- керуючий  справами  виконавчого
комітету міської ради

Секретар організаційного комітету  

ШТАДЧЕНКО 
Ірина Володимирівна

- заступник  начальника
організаційного відділу Міської ради
міста Кропивницького

Члени організаційного комітету:

БАЛАКІРЄВА
Світлана Миколаївна

- начальник  відділу  кадрової  роботи
Міської ради міста Кропивницького

БРЮМ
Олена Миколаївна

- начальник  загального  відділу
Міської ради міста Кропивницького

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

- начальник  управління  розвитку
транспорту  та  зв`язку  Міської  ради
міста Кропивницького

ВОВК 
Юлія Миколаївна

- начальник  управління  соціальної
підтримки  населення Міської  ради
міста Кропивницького

ГОРБОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

- начальник  управління  торгівлі  та
побутового  обслуговування
населення  департаменту  з  питань
економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій  Міської  ради  міста
Кропивницького
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ГРАБЕНКО
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з  питань
діяльності виконавчих органів ради

ДЗЮБА
Наталія Євгеніївна

- заступник міського голови з  питань
діяльності виконавчих органів ради

ЖИЛІН
Валерій Петрович

- начальник  Кропивницького
міськрайонного  відділу управління
ДСНС  України  у  Кіровоградській
області 

ЖУРАВЕЛЬ
Марія Геннадіївна

- заступник  начальника  Управління
патрульної поліції в Кіровоградській
області

ЗАПОРОЖАН
Сергій Віталійович

- начальник  відділу  з  питань
внутрішньої  політики  Міської  ради
міста Кропивницького 

КОВАЛЕНКО 
Сергій Миколайович

- начальник  управління  з  питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту  населення  Міської  ради
міста Кропивницького

КОЛОДЯЖНИЙ
Сергій Олександрович

- начальник   управління  молоді  та
спорту  Міської  ради  міста
Кропивницького

КОСТЕНКО
Лариса Давидівна

- начальник управління освіти Міської
ради міста Кропивницького

КРИШКО
Олександр Володимирович

- голова  Фортечної  районної  у  місті
Кропивницькому ради

КУХАРЕНКО
Віктор Іванович

- начальник  Головного  управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

ЛЕЙБЕНКО
Андрій Олександрович

- помічник міського голови

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

- голова  Громадської  ради  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького

МАКАРУК
Оксана Олександрівна

- начальник  управління  охорони
здоров`я  Міської  ради  міста
Кропивницького
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МАСЛО 
Людмила Яківна

- начальник  управління  апарату
Міської ради міста Кропивницького

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з  питань
діяльності виконавчих органів ради

НАЗАРЕЦЬ 
Анна Федорівна

- начальник  відділу  культури  і
туризму  Міської  ради  міста
Кропивницького

НІКІТЕНКО
Олександр Володимирович

- начальник відділу  державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно Міської  ради  міста
Кропивницького

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

- директор  департаменту  з  питань
економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій  –  начальник  управління
економіки  Міської  ради  міста
Кропивницького

 
ПІЛЬКІН
Валерій Анатолійович

- начальник відділу ведення обліку житла
Міської ради міста Кропивницького

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович 

- старший  інспектор  відділу  превенції
патрульної  поліції  Кропивницького
відділу  поліції  ГУНП  України  в
Кіровоградській області

РАЗУМЕНКО
Олена Леонідівна

- начальник  організаційного  відділу
Міської ради міста Кропивницького

ФЕДОРОВ
Валерій Петрович

- командир  міської  дружини  міста
Кропиівницького

ФРОСІНЯК
Руслан Вікторович

- голова Подільської  районної у місті
Кропивницькому ради

ШУСТЕР 
Євгенія Матвіївна

- радник  міського  голови  (на
громадських засадах)

ЯКУНІН
Сергій Володимирович

- начальник  відділу  по  роботі  із
засобами масової інформації Міської
ради міста Кропивницького

Начальник організаційного відділу
Міської ради міста Кропивницького                                           О. Разуменко 
Разуменко 22 27 90


