
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ березня 2021 року  № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про організаційний комітет по 
відзначенню Дня пам’яті та примирення 
і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», з 
метою збереження пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-
1945 років, формування у суспільстві шанобливого ставлення до пам’яті про перемогу над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху та жертв нацизму 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

заходів щодо відзначення на території Олександрійської територіальної громади Дня пам’яті 
та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком. 

 
2. Організаційному комітету підготувати заходи по відзначенню на території 

Олександрійської територіальної громади Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та подати їх виконавчому комітету на затвердження до 
15.04.2021. 

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

Косяк В.О. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

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

 
Склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходів  

щодо відзначення на території Олександрійської територіальної громади 
 Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 
Голова оргкомітету: 

 
КОСЯК 
Вікторія Олександрівна 

- секретар міської ради 

 
Заступники голови оргкомітету: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Члени оргкомітету: 
 
АБАЖЕЙ 
Григорій Петрович 
 

- директор міського Палацу культури 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 
 

- військовий комісар Олександрійського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (за згодою) 
 

БАНДУРКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста селища Олександрійське 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської  організації ветеранів 
України (за згодою) 

БОНДАР 
Ольга Михайлівна 
 

- директор комунального підприємства «Ритуал» 

ДОЖДЖАНИК  
Володимир Васильович 
 

- голова депутатської фракції Політичної партії «Сила 
людей» (за згодою) 

ЖУРАВЛЬОВ 
Віталій Володимирович 
 

- голова депутатської фракції політичної партії 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (за 
згодою) 
 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 
 
 

- голова депутатської фракції політичної партії 
«Європейська Солідарність» (за згодою) 

КЛЮЄВ 
Дмитро Костянтинович  
 

- директор Палацу культури «Світлопільський» 

КОЛІСНИК 
Дмитро Олександрович 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
Управління державної служби надзвичайних ситуацій 
у Кіровоградській області (за згодою) 
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КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста сіл Головківка, Іванівка 

ЛОЦМАН  
Геннадій Григорович 
 

- голова депутатської фракції політичної партії 
«Опозиційна платформа «ЗА ЖИТТЯ» (за згодою) 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

МАКАРЕНКО 
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформаційної політики та 
цифрової трансформації міської ради 

МАМАЛАТ 
Андрій Анатолійович 
 

- голова депутатської фракції Радикальної партії Олега 
Ляшка (за згодою) 

МОЦНИЙ  
Євген Сергійович 
 

- голова депутатської фракції Політичної партії «Сила і 
честь» (за згодою) 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

НОСОВ  
Олег Миколайович  
 

- голова депутатської фракції політичної партії «Слуга 
народу» (за згодою) 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 
 

- директор комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» 

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович 
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

ПІЩАНСЬКИЙ 
Олександр Іванович 
 

- голова громадської організації «Олександрійська 
спілка захисників Вітчизни» (за згодою) 

РЕУТ 
Іван Олегович 

- командир окремого загону спеціального призначення 
Центрального територіального управління 
Національної гвардії України  (за згодою) 
 

РОЗЕНБЕРГ 
Руслан Володимирович 
 

- командир військової частини 2269 (за згодою) 

САВЧЕНКО 
Лариса Миколаївна 

- голова депутатської фракції політичної партії 
«ПРОПОЗИЦІЯ» (за згодою) 

САКАРА 
Тамара Вікторівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

СИРОВАТКА  
Микола Павлович 

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,  
Королівка, Піщаний Брід 
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СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 

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

ТРОЦЮК 
Тетяна Володимирівна  
 

- директор централізованої бібліотечної системи 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності міської 
ради 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 

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

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 
 

- начальник управління економіки міської ради 

(За посадою) - начальник управління освіти міської ради 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


