
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ___ лютого 2021 року  №____ 

м. Олександрія 
 
Про утворення ініціативної групи з проведення  
установчих зборів по формуванню  Громадської  
ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі 
змінами), з метою формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити ініціативну групу з проведення установчих зборів по формуванню 

Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради та затвердити її 
персональний склад згідно з додатком.  

 
2. Доручити ініціативній групі з проведення установчих зборів по формуванню 

Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради: 
1)  провести організаційні заходи з підготовки та проведення установчих зборів.  
2) забезпечити проведення прозорих та неупереджених установчих зборів з правом 

участі у вищезазначених зборах претендентів, які подали повний пакет документів, ведення 
протоколу установчих  зборів та фіксацію їх результатів. 

 
3. Рішення виконавчого комітету від 07.08.2014 року № 634 (зі змінами) вважати таким, 

що втратило чинність. 
  
4. Доручити відділу внутрішньої політики міської ради забезпечити організаційно- 

технічну підтримку засідань ініціативної групи, своєчасне розміщення матеріалів щодо 
проведення установих зборів на офіційному сайті Олександрійської міської ради.  

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради                 

Косяк В.О.   
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ   

 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від ___ лютого 2021 року №____ 

 
Склад 

ініціативної групи з проведення установчих зборів по формуванню громадської ради 
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  

 
 
БЄЛОВ  
Сергій Павлович  
 

- голова громадської організації «Закон і правопорядок»                 
(за згодою) 

ЗІМІНА  
Людмила Романівна  
 

- голова Олександрійської міської організації Товариства 
Червоного Хреста України (за згодою) 

КОСЯК  
Вікторія Олександрівна 

- секретар міської ради 
 
 

МАРТИЩЕНКО  
Богдан Леонідович   

- представник громадської організації «Ліга підприємців 
Олександрії» 
 

ПИСАРЕВСЬКИЙ  
Євген Анатолійович  
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

СКЛЯР  
Юрій Анатолійович  
 

- заступник начальника юридичного управління міської ради 

ФУРТАК  
Людмила Володимирівна  

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради  
 
 

ЯРОШЕВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович  

- депутат міської ради, голова  громадської організації 
«Патріотично - спортивний клуб «Захист» 
 

 
 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   
 
 


