
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від         лютого 2021 року № 

м. Олександрія 
 
Про затвердження поновленого  
складу надзвичайної  
протиепізоотичної комісії  
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
забезпечення дотримання ветеринарних норм та виконання протиепізоотичних заходів, 
враховуючи лист Олександрійського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 16.02.2021 № 50/33, та у зв’язку з 
кадровими змінами 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити поновлений склад надзвичайної протиепізоотичної комісії згідно з 

додатком. 
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 29 грудня 

2020 року № 703 «Про затвердження поновленого складу надзвичайної протиепізоотичної 
комісії». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2021 року № ___ 
 

Склад 
надзвичайної протиепізоотичної комісії у новій редакції 

 
Голова комісії: 

 
ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  

 
Заступник голови комісії: 

 
КОНОВАЛОВ  
Василь Миколайович 

 

- начальник Олександрійського міського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  
 

 Секретар комісії: 
 

КОЛІСНИК  
Олександр Васильович 

- головний спеціаліст Олександрійського міського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області  
 

Члени комісії: 
 

ЄРМОЛЮК 
Ігор Васильович 
 

- начальник управління з питань цивільного захисту міської ради 

ІЛЬЮЩЕНКОВА 
Тетяна Анатоліївна 

-завідувач Олександрійським міськміжрайонним відділом         
ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» (за згодою) 
 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 
 

ПАЛЬОННИЙ 
Олександр Миколайович 
 

- начальник 2ДПРЗ м. Олександрія УДСНС України в 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

ПЕРВАК  
Марина Василівна 
 
 

- головний спеціаліст відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Олександрійського 
міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Кіровоградській області (за згодою) 
 

ПЕРЕВЕРЗЄВ 
Володимир Григорович 

- директор комунального підприємства «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради»  
 

СУЛЯТИЦЬКИЙ 
Михайло Михайлович 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
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ТАРАН  
Леонід Миколайович 

- головний спеціаліст  Олександрійського міського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в                       
Кіровоградській області 
 

ТРОФИМЕНКО 
Світлана Володимирівна 
 

- заступник начальника управління економіки міської ради, 
начальник відділу торгівлі 
 

ХАРЧЕНКО  
Оксана Миколаївна 

- начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини                 
м. Олександрії (за згодою) 
 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович

- начальник Олександрійського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Кіровоградській 
області (за згодою) 

 
ХІЛЬЧЕНКО  
Людмила Павлівна 

- заступник начальника Олександрійського міського управління, 
начальник відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Олександрійського міського 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області  
 

ЧЕРЕВАШКО  
Ростислав Євгенович  
 

- начальник управління економіки міської ради 

за посадою - представник Держекоінспекції у Кіровоградській області  
(за згодою) 
 

за посадою - начальник юридичного управління міської ради 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


