
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 16 січня 2019 року                                                                                                      № 3

Про створення робочої групи 

Керуючись  статтею  140  Конституції  України,  статтями  42,  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  рішення
міської ради від  21 листопада 2017 року №  1194 “Про затвердження Міської
програми  профілактики  та  протидії  злочинності  “Безпечне  місто”  на
2017-2020 роки”:

1.  Створити  міську  робочу  групу  з  реалізації  організаційно-технічних
заходів  щодо  створення  системи  відеоспостереження  та  відеоконтролю
(далі — робоча група) на 2019 рік.

2. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком.

Міський голова                                                                             А.РАЙКОВИЧ

Вікторія Чубар 24 64 86



Додаток 
до розпорядження міського голови
від 16 січня 2019 року № 3

СКЛАД 
міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо

створення системи відеоспостереження та відеоконтролю         

Голова робочої групи 

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови робочої групи

ШИШКО
Олександр Миколайович

- начальник відділу з питань запобігання
і  виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними  та  контролюючими
органами

Секретар робочої групи

ЧУБАР
Вікторія Леонідівна

- головний  спеціаліст  відділу  з  питань
запобігання  і  виявлення  корупції  та
взаємодії  з  правоохоронними  та
контролюючими органами

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО
Сергій Петрович

- радник  міського  голови  (на
громадських засадах)

ДУДНИК
Віктор Анатолійович

- заступник  начальника
міжрегіонального відділу оперативного
документування  оперативного
управління  ГУДФС  у  Кіровоградській
області

ЖОСАН
Сергій Миколайович

- начальник  відділу  зв’язку  та
телекомунікацій  ГУНП  в
Кіровоградській області

ЖУРАВЕЛЬ
Марія Геннадіївна

- заступник  начальника  Управління
патрульної  поліції  в  Кіровоградській
області 

КИРИЧЕНКО
Олександр Геннадійович

- помічник  начальника  Управління
Служби  безпеки  України  в
Кіровоградській області 

МУЗИЧУК
Валерій Вікторович

- заступник  директора  комунального
підприємства  “Електротранс”  Міської
ради міста Кропивницького”
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Продовження додатка

СУХОПАР
Сергій Анатолійович

- заступник начальника Кропивницького
відділу  поліції  ГУНП  в
Кіровоградській області

ХРАПАК
Олександр Васильович

- радник  міського  голови  (на
громадських засадах)

ШУМЕЙКО
Олександр Леонідович

- директор  комунального  підприємства
“Спеціалізована  монтажно-
експлуатаційна  організація”  Міської
ради міста Кропивницького”

Начальник відділу з питань 
запобігання і виявлення корупції 
та взаємодії з правоохоронними 
та контролюючими органами                                                     О.ШИШКО


