
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 10 лютого 2020 року                                                                     № 22

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
міського голови від 25 липня 2016 року № 88 
“Про затвердження складу організаційного комітету 
з підготовки та реалізації проєкту “Міжнародний 
дзвін миру” у місті Кропивницькому”

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  відповідно  до
статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
доручення  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  щодо
реалізації  проєкту  “Міжнародний  дзвін  миру”  від  22  січня  2020  року
№  01-26/8/0.1,  з  метою  підготовки  концепції  розміщення  у  місті
Кропивницькому  конструкції  “Міжнародний  дзвін  миру”  та  забезпечення  її
реалізації  внести  зміни  та  доповнення  до  розпорядження  міського  голови
від  25  липня  2016  року  №  88  “Про  затвердження  складу  організаційного
комітету з підготовки та реалізації проєкту “Міжнародний дзвін миру” у місті
Кропивницькому”, а саме: 

1.  Склад  організаційного  комітету  з  підготовки  та  реалізації  проєкту
“Міжнародний дзвін миру” у місті Кропивницькому викласти в новій редакції
згідно з додатком.

2.  Управлінню  містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста
Кропивницького  забезпечити  розробку  концепції  розміщення  у  місті
Кропивницькому  конструкції  “Міжнародний  дзвін  миру”  та  координацію
роботи щодо її реалізації.

3.  Відділу  з  питань  внутрішньої  політики  забезпечити  організацію
засідань організаційного комітету.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Міський голова  Андрій РАЙКОВИЧ

Дмитро Татарченко 24 08 85



Додаток
до розпорядження міського голови
10 лютого 2020 року № 22

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та реалізації проєкту

“Міжнародний дзвін миру” у місті Кропивницькому 

Г  олова організаційного комітету  

РАЙКОВИЧ 
Андрій Павлович

- міський голова міста Кропивницького

Співголови організаційного комітету:

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

САВЧЕНКО
Володимир Васильович

- президент Федерації Традиційного                 
Карате-До України

Члени   організаційного комітету:  

БОЧКОВА 
Любов Тимофіївна

- начальник фінансового управління

БІЛОКІНЬ 
Сергій Валентинович

- начальник управління капітального 
будівництва

ВОВЕНКО
Олег Анатолійович

- начальник управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного 
середовища

ВОЛКОВ 
Ігор Вікторович

- депутат Міської ради міста Кропивницького 

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики

МАРТИНОВА
Ірина Володимирівна

- т.в.о. начальника управління містобудування
та архітектури — головного архітектора 
міста
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НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

- начальник управління культури і туризму

НЕДІЛЬКО
Сергій Миколайович

- начальник Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету, 
Почесний громадянин 
міста Кропивницького 

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

- т.в.о. начальника Головного управління 
житлово-комунального господарства

ХАРЛАМОВА
Людмила Вікторівна

- голова Кіровоградської обласної 
національної спілки архітекторів України

ЯКУНІН 
Сергій Володимирович

- начальник відділу по роботі із засобами 
масової інформації

ЯРИНІЧ 
Костянтин Володимирович

- головний лікар Кіровоградського обласного 
онкологічного диспансеру

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО
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