
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ __________ 2021 року №___ 

м. Олександрія 
 
Про утворення організаційного комітету з  
відзначення в Олександрійській територіальній 
громаді 25-ї річниці Конституції України та 
затвердження його персонального складу  
 

Відповідно до ст. 40 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ 
Президента України  №128/2021 від 30.03.3021 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції 
України», з метою належного відзначення в Олександрійській територіальній громаді 25-ї 
річниці Конституції України,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в 

Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України (далі – 
організаційний комітет) згідно з додатком. 

 
2. Доручити організаційному комітету до 30 травня 2021 року розробити заходи з 

відзначення в Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України та 
внести їх на засідання виконавчого комітету для затвердження.  

 
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 ___ ___________ 2021 року № ___ 

 
Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді  
25-ї річниці Конституції України 

 
Голова оргкомітету: 

 
КОСЯК  
Вікторія Олександрівна  

- секретар міської ради 

 
Заступник голови оргкомітету: 

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна  

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Секретар оргкомітету: 

 
ПИСАРЕВСЬКИЙ  
Євген Анатолійович  

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради  

 
Члени оргкомітету: 

 
АБАЖЕЙ 
Григорій Петрович 
 

- директор міського Палацу культури 

БАНДУРКО  
Тетяна Володимирівна  
 

- Олександрійський селищний староста 

БАРАНОВ 
Іван Михайлович 

- голова постійної комісії міської ради з питань освіти і науки, 
культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та 
спорту 
 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

КУЗЬМЕНКО  
Тетяна Володимирівна  
 

- Староста сіл Головківка та Іванівка  
 

МАКАРЕНКО  
Сергій Дмитрович  

- начальник управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

СИРОВАТКА  
Микола Павлович  
 

- Староста сіл Ізмайлівки, Видного, Гайку, Пустельникового, 
Королівки та Піщаного Броду. 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович  

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

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради 

ХВОСТОВ 
 Володимир Олександрович 

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

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 
 

- начальник управління економіки міської ради 

(За посадою) - начальник управління освіти міської ради 
 

(За посадою) 
 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради   

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


