
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» __________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до складу комісій  
при виконавчому комітеті міської ради 
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
у зв’язку з кадровими змінами 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради та викласти в 
новій редакції згідно з додатками, а саме: 

- склад координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми 
(додаток 1); 

- склад комісії по розгляду питань щодо прийняття на безкоштовне обслуговування 
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії (додаток 2).  

 
2. Визнати такими, що втратили чинність: 
- додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 05.08.2019 № 503; 
- додатки 10 до рішення виконавчого комітету від 17.05.2018 № 292. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ № _____ 

 
Склад 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми 

 
 

Голова координаційної ради 
 

ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступники голови координаційної ради 

 
НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

- начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

 -  
ЯЦЕНКО 
Сергій Володимирович 

- директор Олександрійського міського центру 
соціальних служб  

  
Секретар координаційної ради 

 
ФУРМАНЕЦЬ 
Наталія Олександрівна 

- головний спеціаліст сектору з питань 
обслуговування пільгової категорії населення 
управління праці та соціального захисту населення 
міської ради 

  
Члени координаційної ради: 

  
БАЧИНСЬКА 
Лілія Іванівна 

- завідувач амбулаторією №7, міський педіатр 
КП «МСД м. Олександрії» 
 

ГОРЕНКО 
Віта Анатоліївна 

- заступник начальника управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
 

ГЛЕЙЗЕР 
Тетяна Андріївна 

- заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення міської ради 
 

ЗРАЄНКО 
Оксана Миколаївна 

- капітан поліції, начальник сектору ювенальної 
превенції відділу превенції Олександрійського РВП 
ГУ НПУ в Кіровоградській області(за згодою) 
 

КРАВЧЕНКО 
Олександр Андрійович 

- завідувач амбулаторією загальної практики №3 
 

  
ЛЕВАНДОВСЬКА 
Юлія Ігорівна 

- голова громадської організації «Матерів дітей 
інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері» 

  
МУКІЄНКО 
Ірина Миколаївна 

- директор Олександрійського міськрайонного 
центру зайнятості (за згодою) 



 
НОСОВ 
Олег Миколайович 

- депутат Олександрійської міської ради 8 скликання, 
голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, соціального захисту 
населення (за згодою) 

  
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна 

- начальник управління культури і туризму міської 
ради 
 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 

- директор КП «Муніципальна безпека 
Олександрійської міської ради» 
 

РУДЕНКО 
Анатолій Миколайович 

- директор Олександрійського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  
(за згодою) 
 

ЯКОВЛЕВ 
Юрій Олександрович 

- начальник служби у справах дітей міської ради 
 
 

 
 
 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ № _____ 

 
Склад  

комісії по розгляду питань щодо прийняття на безкоштовне обслуговування  територіальним 
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 

громадян міста Олександрії    
 

Голова комісії: 
 

Чемерис 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

- начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
Грінчак 
Олена Анатоліївна 

- директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

 
Члени комісії: 

 
ГЛЕЙЗЕР 
Тетяна Андріївна 

- заступник начальника управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 
 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

САКАРА 
Тамар Вікторівна 
 

- начальника управління охорони здоров’я міської ради 

ЧЕРНЯВСЬКА 
Майя Анатоліївна 

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

 
 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 


