
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від "07" липня 2021 року                                   № 131

Про затвердження нового складу
Міжвідомчої  робочої  групи  з 
протидії  незаконному  обігу 
підакцизних товарів

       Керуючись статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в  Україні”,  враховуючи  протокольне  доручення  голови  Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 04 березня 2021 року № 1:

1. Затвердити  новий  склад  Міжвідомчої  робочої  групи  з  протидії 
незаконному обігу підакцизних товарів згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження міського 
голови  від  21  квітня  2021  року  №  65  “Про  затвердження  нового  складу 
Міжвідомчої  робочої  групи  з  протидії  незаконному  обігу  підакцизних 
товарів”.

Міський голова                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

Олена Москаленко 35 61 54  



                                                                Додаток 
                                                                      до розпорядження міського голови
                                                                      „07” липня 2021 року № 131

С К Л А Д 
Міжвідомчої робочої групи 

з протидії незаконному обігу підакцизних товарів

Голова робочої групи
         
БЄЖАН 
Михайло Михайлович

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови робочої групи

КРЕЙТОР
Сергій Петрович

- заступник начальника відділу праці 
департаменту з питань економічного 
розвитку

Секретар робочої групи

МОСКАЛЕНКО
Олена Михайлівна

- головний  спеціаліст  управління 
торгівлі та побутового обслуговування 
населення  департаменту  з  питань 
економічного розвитку

Члени робочої групи:

БРЮХОВЕЦЬКИЙ
Олександр Григорович

- начальник інспекції з благоустрою

ВОВЕНКО
Олег Анатолійович

- заступник  начальника  —  начальник 
відділу  регулювання  земельних 
відносин  управління  земельних 
відносин  та  охорони  навколишнього 
природного середовища

В'ЯЗОВСЬКИЙ
Дмитро Михайлович

- заступник  начальника  відділу 
управління контролю за підакцизними 
товарами  ГУ  ДПС  у  Кіровоградській 
області 

ГРИЦАЙОВ
Олександр Миколайович

- експерт  технічний  з  промислової 
безпеки ДП “Кіровоградський ЕТЦ” 
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КАСЬЯН
Юрій Дмитрович

- головний державний інспектор відділу 
управління  Держпраці  у 
Кіровоградській області 

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

- начальник  відділу  з  питань 
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного 
захисту населення

КОВАЛЬОВ 
В'ячеслав Васильович

- заступник  начальника  відділу 
запобігання  надзвичайним  ситуаціям 
Кропивницького районного управління 
ГУДСНС  України  у  Кіровоградській 
області 

КОЛОДІЙЧУК
Юрій Миколайович

- старший  оперуповноважений  з 
особливо  важливих  справ  відділу 
протидії злочинам у сфері обігу товарів 
акцизної  групи  Управління  протидії 
економічним  правопорушенням 
ГУ ДФС у Кіровоградській області 

ПІДПЛЕТНІЙ
Дмитро Володимирович

РАХУБА 
Ніна Афанасіївна

-

-

співробітник Управління СБ України в 
Кіровоградській області 

директор  департаменту  з  питань 
економічного розвитку

РИБАК
Микола Аркадійович

- начальник відділу праці департаменту з
питань економічного розвитку

РОМАШЕВСЬКИЙ
Дмитро Андрійович

- головний  спеціаліст  Головного 
управління  Держгеокадастру  у 
Кіровоградській області 

ПЕТРОВ
Олег Вікторович

- заступник начальника відділу превенції 
Кропивницького районного управління 
Головного  управління  Національної 
поліції у Кіровоградській області
майор поліції

СУШКО
Олександр Олексійович

- співробітник Управління СБ України в 
Кіровоградській області 
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ФІЛОНЕНКО
Олена Олександрівна

- начальник  управління  Державного 
архітектурно-будівельного контролю

ХРАПАК
Олександр Васильович

ШЕРШНЮК
Артем Анатолійович

-

-

заступник  начальника  управління  з 
питань  запобігання  і  виявлення 
корупції

начальник  відділу  правового 
забезпечення юридичного управління

ШИШКО
Олександр Миколайович

- начальник  управління  з  питань 
запобігання і виявлення корупції

Директор департаменту 
з питань економічного розвитку   Ніна РАХУБА


