Черевко Кім Михайлович
(1936 - 2008)
Черевко Кім Михайлович народився 16 липня 1936
року у с. Оболонь, Оболонського району Полтавської
області у родині робітників. Після закінчення у 1959 році
Полтавського інженерно - будівельного інституту працював
на
Одещині
головним
інженером
Ширяєвської
міжколгоспної будівельної організації. З 1963 по 1966 роки
займав посаду головного інженера будівельного управління
№ 2 тресту “Кіровоградсільбуд”, у 1967-1974 роках
працював у будівельному управлінні “Гідроспецбуд” № 2
тресту “Дніпроспецбуд” на посадах начальника виробничо технічного відділу, потім керівника управління. У 1974 році Черевко К.М. був обраний
першим заступником голови виконкому Кіровоградської міської Ради народних
депутатів. З 1977 по 1986 роки обіймав посаду голови виконкому Кіровоградської
міської Ради народних депутатів.
Виконком Кіровоградської міської Ради Кім Михайлович очолив, вже маючи
великий досвід організаторської роботи. Його компетентність та наполегливість сприяли
успішному вирішенню нагальних проблем життєдіяльності міста. Важливим аспектом
його діяльності як голови виконкому стало сприяння розвитку виробничого комплексу
міста. Саме за цей час його роботи впроваджено сучасні енергозберігаючі технології у
виробництві Кіровоградських заводів “Сегмент”, “Червона зірка”, “Гідросила”, “Радій”
та “Друкмаш”, що забезпечило створення нових робочих місць для 12 тисяч осіб.
Особливу увагу Черевко К.М. приділяв вирішенню питань будівництва
комунальних та соціальних об'єктів міста. За його сприяння були збудовані II та III черги
водогону “Дніпро - Кіровоград”, водопровідні та каналізаційні системи міста, проведені
нові тролейбусні лінії, розчищені і укріпленні береги річки Інгул. За ініціативи та
наполегливості Кіма Михайловича побудовано нові житлові мікрорайони 101-й та 102-й,
житлові масиви вулиць Пацаєва, Бєляєва, Габдрахманова, Кірова, Полтавській,
проспекту Винниченка, завдяки чому вдалося поліпшити умови життя мешканців міста,
збільшити його населення (кількість мешканців міста з 180 тис. осіб сягнула до 280 тис.
осіб).
Під безпосереднім керівництвом Черевка К.М. завершено будівництво автобази і
готелю “Турист”, готельного комплексу “Добруджа”, спорткомплексу “Колос”, введено в
експлуатацію кінотеатр “Ятрань”, побудовано та введено в дію 9 нових шкіл (школи № 8,
10, 16, 18, 19, 20, 25, 29, 31) та 12 дитячих садків, дитяча поліклініка, районна лікарня,
онкодиспансер, обласна бібліотека ім. Д.Чижевського.
За підтримки Черевка К.М. почали відновлюватись культурні традиції, місто стало
одним із провідних в Україні центрів народної хореографії завдяки танцювальним
ансамблям “Ятрань” та “Зоряни”.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнакою
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги” І ступеня.
Рішенням Кіровоградської міської ради 15 вересня 2007 року Кіму Михайловичу
Черевку присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”.

