
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від “29” жовтня 2021 року                                                                                                       № 185 

 

Про затвердження нового 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                    

від 29 вересня 2021 року № 01-26/156/0.1 щодо реалізації проєкту 

“Міжнародний дзвін миру”: 

 

 1. Затвердити новий склад організаційного комітету з підготовки та 

реалізації проєкту “Міжнародний дзвін миру” у місті Кропивницькому. 

 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження міського 

голови 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”. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Володимир Поповічев 35 83 73 



 

       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       “29” жовтня 2021 року № 185 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та реалізації проєкту 

“Міжнародний дзвін миру” у місті Кропивницькому  
 

Голова організаційного комітету 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Секретар організаційного комітету 

ПОПОВІЧЕВ 

Володимир Сергійович 

 

- головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю 

Члени організаційного комітету: 

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 

 

БОЧКОВА  

Любов Тимофіївна 

 

- начальник фінансового управління 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу комунікацій з 

громадськістю 

 

КОЛПАК 

Інесса Леонідівна 

 

- голова громадської організації “Серця 

матерів та ветеранів війни Кропивницького” 

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЛУЗАН 

Леонід Миколайович 

 

- голова Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Кропивницької міської ради 

ЛУНГОЛ 

Роман Станіславович 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 
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МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

- т.в.о. начальника управління містобудування 

та архітектури — головного архітектора 

міста 

МОСКАЛЕНКО 

Кирило Миколайович 

 

- генеральний директор ТОВ “Інтерресурси” 

НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

 

- начальник управління культури і туризму 

РАХУБА  

Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

 

ХАРЛАМОВА 

Людмила Вікторівна 

 

- архітектор 

 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

 

ЯРИНІЧ  

Костянтин Володимирович 

- депутат Кропивницької міської ради 

 

 

 

 

Начальник 

відділу комунікацій з громадськістю            Оксана ГОРБЕНКО 
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