
     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від " 21  " лютого 2019 року                              № 17 

 

  

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 01 листопада 2018 року 

№ 133 «Про створення робочої 

групи»  

 

        Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про 

карантин рослин», «Про захист рослин», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», з метою ліквідації вогнищ 

карантинного бур′яну, попередження його подальшого розповсюдження                      

на території міста, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище та здоров′я людей, а також у зв’язку з кадровими змінами                           

у виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького, внести  зміни  до 

додатка до розпорядження міського голови від  01  листопада  2018 року  № 133  

«Про  створення  робочої  групи»  згідно  з  додатком. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           А.РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина  Павлова 24 85 93  



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від « 21» лютого 2019 року № 17 

 

 

СКЛАД  РОБОЧОЇ  ГРУПИ 

з  підготовки  проекту Програми боротьби з амброзією полинолистою 

на території міста Кропивницького  на 2019 - 2025 роки 

 

 

Голова робочої групи 

 

ТАБАЛОВ  

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради                                    

 

Заступник голови робочої групи 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

- 

 

заступник  міського  голови  з  питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

Секретар робочої групи 

   

ГРОМОВА  

Ірина Петрівна 

- спеціаліст І категорії відділу 

будівництва та благоустрою Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Члени робочої групи: 

   

ЗАЙЧЕНКО  

Володимир Васильович 

 

- депутат Міської ради  міста 

Кропивницького 

КРИШКО  

Олександр Володимирович 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ЛУЗАН 

Леонід Миколайович 

 

- голова  Громадської  ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради  

міста Кропивницького 

 

ЛУК′ЯНЦЕВА  

Любов Григорівна 

- президент   Кiровоградської  Асоцiацiї 

«Громадськi iнiцiативи» 
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                           Продовження додатка 

 

ЛУЦЕНКО 

Віктор Володимирович 

 

- начальник КП «Благоустрій» Міської 

ради міста Кропивницького» 

 

МАКСЮТА 

Андрій  Вікторович 

- начальник спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького 

 

МЕЗЕНЦЕВА 

Марина Володимирівна 

 

 

 

 

НЕГОДА 

Галина Григорівна 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

заступник начальника Управління 

фітосанітарної безпеки - начальник 

відділу карантину рослин Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

 

завідувач сектора екології та 

природоохоронної діяльності 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ФРОСІНЯК  

Руслан Вікторович 

 

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

ШАМАРДІНА  

Катерина Олексіївна 

- депутат Міської ради  міста 

Кропивницького 

 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 

 

 

Т.в.о. начальника  Головного управління  

житлово-комунального господарства                                         Т.САВЧЕНКО                                                                                                         

 
     

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 01  листопада   2018 року        № 133 
 

м. Кропивницький 
 

 

 

Про створення робочої групи 

 

 Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про карантин рослин», «Про захист рослин», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя  населення»,  з метою  

ліквідації вогнищ  карантинного  бур′яну, попередження його  подальшого  

розповсюдження  на території міста,  зменшення  шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище та  здоров′я  людей 

 1. Створити  робочу групу з  підготовки  проекту Програми боротьби               

з амброзією полинолистою на території міста Кропивницького                                           

на 2019 - 2025 роки (далі – робоча  група). 

 2. Затвердити склад  робочої групи  згідно з  додатком. 

              

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                       О. Мосін 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Криворучко 24 85 93 

 



                                                                        Додаток  

                                                                        до розпорядження міського голови 

                                                                        01  листопада  2018 №  133 

 

СКЛАД  РОБОЧОЇ  ГРУПИ 

з  підготовки  проекту Програми боротьби з амброзією полинолистою 

на території міста Кропивницького  на 2019 - 2025 роки 

 

Голова робочої групи 

 

Табалов  

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради                                    

 

Заступник голови робочої групи 

 

Мосін  

Олександр Володимирович 

- 

 

заступник  міського  голови  з  питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

Секретар робочої групи 

   

Криворучко  

Тетяна Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Члени робочої групи: 

   

Зайченко  

Володимир Васильович 

 

- депутат Міської ради  міста 

Кропивницького 

Кришко  

Олександр Володимирович 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

Кухаренко  

Віктор Іванович 

- т.в.о. заступника  міського  голови  з  

питань діяльності виконавчих органів 

ради 

 

Лузан  

Леонід Миколайович 

 

- голова  Громадської  ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради  

міста Кропивницького 

 

Лук'янцева  

Любов Григорівна 

 

- президент   Кiровоградської  Асоцiацiї 

«Громадськi iнiцiативи» 

 

Луценко  

Віктор Володимирович 

 

- начальник КП «Благоустрій» Міської 

ради міста Кропивницького» 
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Максюта 

Андрій  Вікторович 

- начальник спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Мезенцева  

Марина Володимирівна 

- заступник начальника Управління 

фітосанітарної безпеки - начальник 

відділу карантину рослин Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

 

Фросіняк  

Руслан Вікторович 

 

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

 

Шамардіна  

Катерина Олексіївна 

- депутат Міської ради  міста 

Кропивницького 

 

Якунін  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 

 

Начальник  Головного управління  

житлово-комунального господарства                                                  В. Кухаренко                                                                                                         

 
 

 

 


