
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "19" березня 2019 року         № 37 

 

 

Про внесення змін до розпорядження  

міського голови від 15 листопада  

2018 року № 136 "Про затвердження 

складу робочої групи з інтегрованого 

розвитку міста Кропивницького" 

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 42 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв’язку з кадровими 

змінами у виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького внести 

зміни до додатка до розпорядження міського голови від 15 листопада 2018 року 

№ 136 "Про затвердження складу робочої групи з інтегрованого розвитку міста 

Кропивницького" згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 19 березня 2019 року № 37 

 

СКЛАД 

робочої групи з інтегрованого розвитку міста Кропивницького 

 

Голова робочої групи 

 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович  

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Заступник голови робочої групи 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Секретар робочої групи 

 

АДАМЕНКО  

Дар'я Василівна 

- головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Члени робочої групи:  

 

БАБЕНКО 

Сергій Анатолійович 

- т.в.о. начальника відділу безпеки 

дорожнього руху управління патрульної 

поліції в Кіровоградській області 

 

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

БУРМАН 

Олег Дмитрович 

- представник велоклубу "Там-де-ми",  

м. Кропивницький 

 

ВОВЕНКО  

Олег Анатолійович 

 

- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького 

 

ДЗЮБА  

Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
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ЖИТНИК  

Віктор Петрович 

- начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

КОЗИН  

Аміна Юріївна 

- член Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- заступник начальника управління 

економіки - начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького 

 

МЕЗДРІН 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького - головний архітектор 

міста Кропивницького 

 

МОРКВА 

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького 

 

ТКАЧЕНКО 

Ірина Анатоліївна 

 

- директор Агенції сталого розвитку 

"Хмарочос" 

ЯРЕМЧУК  

Валентина Сергіївна 

- депутат Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Директор департаменту –  

начальник управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                               М.МОРКВА 



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "15" листопада 2018 року        № 136 
 

м. Кропивницький 
 

 

 

Про затвердження складу робочої групи з 

інтегрованого розвитку  

міста Кропивницького 
 

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного 

планування та управління муніципальним розвитком:   
 

1. Затвердити склад робочої групи з інтегрованого розвитку міста 

Кропивницького згідно з додатком. 

2. Робочій групі забезпечити розгляд та впровадження у місті 

Кропивницькому пропозицій і принципів 6-ї Української Академії 

інтегрованого розвитку міста.  

 

 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Ломова 36 13 35 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

"15" листопада 2018  

№ 136 

 

С К Л А Д  

робочої групи з інтегрованого розвитку міста Кропивницького 

 

Голова робочої групи 

 

Мосін 

Олександр Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  

 

Заступник  голови робочої групи 

 

Паливода 

Андрій Анатолійович  

 

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Секретар робочої групи 

 

Адаменко  

Дарʼя Василівна 

- головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Члени робочої групи:  

 

Бабенко 

Сергій Анатолійович 

- т.в.о. начальника відділу безпеки 

дорожнього руху управління патрульної 

поліції в Кіровоградській області 

 

Бурман 

Олег Дмитрович 

- представник велоклубу «Там-де-ми»,  

м. Кропивницький 

 

Вергун 

Олександр Сергійович  

- начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 
 

Владов 

Радіон Петрович 

- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

Дзюба  

Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
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Козин  

Аміна Юріївна 

- член Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 

   

Король 

Олег Володимирович 

- представник велоклубу «Там-де-ми»,           

м. Кропивницький 

   

Ксеніч 

Віктор Миколайович  

- начальник управління капітального 

будівництва 

   

Кухаренко 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 

   

Ломова 

Тетяна Валентинівна 

- заступник начальника управління 

економіки - начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

   

Мездрін 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури - головний архітектор міста 

   

Яремчук  

Валентина Сергіївна 

- депутат Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                                         А. Паливода 


