
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від "02 " липня  2021 року                                                № 123 

 
  

 

 

Про роботу 03 липня 2021 року 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 107 Кодексу 

законів про працю України, враховуючи розпорядження міського голови                   

від 27 квітня 2021 року № 73 «Про проведення громадських слухань», службову 

записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Вергуна О.С. від 01 липня 2021 року № 42, з метою організації та 

проведення громадських слухань стосовно збереження зони відпочинку 

«Лісопарк», зупинення і заборони забудови зелених зон з багаторічними 

насадженнями: 

 

1. Установити 03 липня 2021 року робочий день для посадових осіб 

місцевого самоврядування Кропивницької міської ради згідно з додатком. 

 

2. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради зі статусом 

юридичної особи забезпечити належну організацію роботи 03 липня 2021 року, 

визначивши наказом працівників, які задіяні в громадських слуханнях.  

 

3. Управлінню персоналу та керівникам виконавчих органів Кропивницької 

міської ради зі статусом юридичної особи компенсувати працівникам роботу у 

вихідний день 03 липня 2021 року шляхом надання іншого дня відпочинку. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 
Наталія Сливенко 35 83 82 



 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

« 02 » липня  2021 року № 123 
 

 

СПИСОК 

осіб, які працюватимуть 03 липня 2021 року 
 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

1 2 3 

1. КОЛЮКА  

Олег Сергійович 

Секретар міської ради 

2. БОГОМІЛЬЧУК 

Сергій Володимирович 

Головний спеціаліст відділу по роботі із 

засобами масової інформації 

3. 
ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

Начальник відділу комунікацій з громадськістю 

4. 
ІВАЩЕНКО 

Дмитро Олександрович 

Фахівець дільниці «Громадський пункт 

охорони правопорядку № 12» міської 

дружини 

5. 
КОЛЕСНИК 

Ірина Вікторівна 

Заступник начальника управління - начальник 

відділу організаційної роботи управління 

діловодства та організаційної роботи 

6. 
КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

Начальник Головного управління 
житлово- комунального господарства 

7. 
ЛУНГОЛ 

Роман Станіславович 

Начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

8. 
МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

Т.в.о. начальника управління містобудування 

та архітектури – головного архітектора міста 

9. 
НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

Начальник управління культури і туризму 

10. 
ПОПОВІЧЕВ 

Володимир Сергійович 

Головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11. 
ПРОРОК 

Микола Миколайович 

Фахівець дільниці «Громадський пункт 

охорони правопорядку № 12» міської 

дружини 

12. 
ТАТАРКО 

Дмитро Анатолійович 

Заступник начальника управління – начальник 

відділу представництва інтересів                 в 

судах юридичного управління 

13. 
ШЕНКЕВИЧ 

Анна Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14. 
ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 

 

Начальник відділу правового  забезпечення 

юридичного управління 

 

 

 



 

Продовження додатка 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

1 2 3 

15. 
ФЕДОРОВ 

Валерій Петрович 

Начальник міської дружини  

16. 
ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

Начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

 

 

 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань нагороджень 

управління персоналу                                                                   Світлана ГРОМКО  

 

 

 

 

 

 


