
Додаток 1 
до розпорядження міського голови 
від 14 січня 2021 року № р-16-з 

 
СКЛАД 

міської робочої групи з питань ведення Державного реєстру виборців 
 

Керівник робочої групи: 
 
ЗАВАЛІЙ 
Сергій Володимирович 

- керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 
Заступник керівника робочої групи: 

 
ТРИГУБ 
Валентина Федорівна 

- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 
міської ради 

 
Секретар робочої групи: 

 
ФЕДЧИШИНА 
Аліна Альбертівна 

- головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру 
виборців міської ради 

 
Члени робочої групи: 

 
БАНДУРКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста селища Олександрійське Олександрійської 
міської ради (за згодою) 

ГОНЧАРОВА 
Світлана Іванівна 

- завідувач сектору з питань обслуговування пільгових 
категорій населення управління праці та соціального 
захисту населення Олександрійської міської ради 
 

ДИШУК 
Ярослав Михайлович 
 

- начальник відділення кадрів в/ч 2269 (за згодою) 

ДОЖДЖАНИК 
Володимир Васильович 
 

- депутат міської ради від Політичної партії «Сила людей» 
(за згодою) 

ЖУРАВЛЬОВ 
Віталій Володимирович 
 

- депутат міської ради від політичної партії Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина» (за згодою) 

ЗАРІЦЬКИЙ  
Віталій Васильович 
 

- депутат міської ради від Політичної партії «Європейська 
Солідарність» (за згодою) 

КОМПАНІЄЦЬ 
Станіслав Леонідович 
 

- начальник Олександрійського міського відділу управління 
державної міграційної служби (за згодою) 

КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської 
ради (за згодою) 

ЛУКАНОВА 
Олександра Олександрівна 
 

- консультант суду Олександрійського міськрайонного суду 
(за згодою) 

МАКАРЕНКО  
Сергій Дмитрович 

- депутат міської ради від політичної партії «Слуга народу» 
(за згодою) 
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МАМАЛАТ 
Андрій Анатолійович 
 

- депутат міської ради від політичної партії Радикальної 
партії Олега Ляшка (за згодою) 

МАТВІЄНКО 
Михайло Володимирович 
 

- депутат міської ради від Політичної Партії «Сила і Честь» 
(за згодою) 

МОЦНА 
Тамара Миколаївна 
 

- заступник директора Олександрійського геріатричного 
пансіонату зі спеціальним відділенням (за згодою) 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

ПРИХОДЬКО  
Віктор Миколайович 
 

- депутат міської ради від Політичної партії «Опозиційна 
платформа» «ЗА ЖИТТЯ» (за згодою) 

САВЧЕНКО  
Лариса Миколаївна 
 

- депутат міської ради від Політичної партії 
«ПРОПОЗИЦІЯ» (за згодою) 

СИРОВАТКА 
Микола Павлович 

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, 
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради 
(за згодою) 
 

СКЛЯР 
Юрій Анатолійович 
 

- начальник юридичного управління міської ради 

СЛАВСЬКА 
Вікторія Миколаївна 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Південно-
Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро) (за згодою) 
 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності міської 
ради 

ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 
 

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської 
ради 

ЧЕРНЯВСЬКА 
Майя Анатоліївна 

- заступник директора, завідувач відділення соціальної 
допомоги вдома територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 
 

ЯРЕМЕНКО 
Світлана Петрівна 

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур 
та адміністративних послуг міської ради 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


