
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 19 " лютого   2018  року        № 23 
 

м.Кропивницький 

 
 

 

Про створення робочої групи 
  
       Керуючись ст. 140, 141 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи суспільний резонанс 

та зацікавленість громади міста Кропивницького щодо необхідності 

комплексної реконструкції набережної р. Інгулу з розробленням проекту 

реконструкції набережної р. Інгулу на відрізку від вул. Михайлівської до                           

вул. Київської в місті Кропивницькому  

 
 

1. Створити робочу групу з вивчення питання щодо комплексної 

реконструкції набережної  р. Інгулу на відрізку від вул. Михайлівської до                   

вул. Київської в м. Кропивницькому.  

2. Співголовам робочої групи організувати роботу групи та надати 

результати її роботи міському голові до 15 квітня 2018 року. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В., Мосіна О.В. 

 

                           

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жарова 22 59 55  
 

  



                                                                         Додаток 

                                                                         до розпорядження міського голови 

                                                                         « 19  »  лютого  2018   № 23 

 

СКЛАД  

робочої групи з вивчення питання щодо комплексної 

реконструкції набережної р. Інгулу  

на відрізку від вул. Михайловської до вул. Київської 

в місті Кропивницькому  

 

 

Співголови робочої групи 

Грабенко                                                  -    заступник  міського голови 

Олександр Володимирович                        з питань діяльності   виконавчих                                                      

                                                                       органів ради 

 

Мосін          -    заступник  міського голови 

Олександр Володимирович                        з питань діяльності   виконавчих                                                      

                                                                       органів ради  

                                          

Заступник співголів робочої групи 

Мездрін                     -   начальник  управління 

Вадим Миколайович містобудування та архітектури - 

головний архітектор міста 

 

Секретар робочої групи 

Жарова           -   головний спеціаліст відділу  

Ірина Михайлівна планування та містобудівного   

кадастру управління 

                                                                       містобудування та архітектури 

        

Члени  робочої групи: 

Бєжан                                                        -   депутат Міської ради міста 

Михайло Михайлович Кропивницького 

 

Дануца                    -   голова правління у медіа-група 

Олександр Анатолійович «Весь Кіровоград» 

 

Колодяжний                    -   начальник  управління 

Сергій Олександрович молоді та спорту Міської ради 

  міста Кропивницького 

 

Коротков                     -   почесний громадянин міста, 

Анатолій Єгорович народний артист України 

 

Ксеніч                    -   начальник  управління 

Віктор Миколайович капітального будівництва  Міської 

ради міста Кропивницького 
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Курцева                     -   директор ландшафтної майстерні 

Мирослава Вікторівна «Пан-тюльпан», спеціаліст 

  садово-паркового господарства 

 

Кухаренко                    -   начальник  Головного управління 

Віктор Іванович житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Пенязь                                                       -  архітектор, член Кіровоградської 

Юрій Олександрович  обласної  національної спілки 

  архітекторів України   

 

Рак                                                             -  архітектор, член Кіровоградської 

Володимир Олександрович  обласної  національної спілки 

  архітекторів України 

 

Саєнко                                                       -  представник громадської 

Ігор Валерійович  організації «Я люблю Кіровоград»  

 

Стрижаков                                                -  представник громадської 

Артем Олегович організації «Я люблю Кіровоград»  

 

Френчко                                                    -  український скульптор  

Віктор Васильович 

 

Харламова                                                 -  голова Кіровоградської обласної 

Людмила Вікторівна національної спілки архітекторів 

 України   

 

Хворост                                                     -  голова Кіровоградської обласної 

Андрій Васильович                                     організації національної спілки 

                                                                       художників України  

 

Шамардіна                                                -  депутат Міської ради міста 

Катерина Олексіївна                                   Кропивницького 

 

Шубіна                                                      -  заступник голови Громадської ради 

Людмила Володимирівна                           міста Кропивницького 

 

Яриніч                                                       -  народний депутат України 

Костянтин Володимирович 

 

 

 

Начальник управління                           В.Мездрін 

містобудування та архітектури - 

головний архітектор  міста 


