
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ квітня 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про створення громадської ради  
при виконавчому комітеті  
Олександрійської міської ради  
та затвердження її персонального складу  
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
враховуючи протокол установчих зборів по формуванню громадської ради при виконавчому 
комітеті Олександрійської міської ради від 20 квітня 2021 року та протокол засідання 
громадської ради від 20 квітня 2021 року №1,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Створити громадську раду при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 

та затвердити її персональний склад згідно з додатком 
 
2. Відділу внутрішньої політики міської ради сприяти роботі громадської ради при 

виконавчому комітеті Олександрійської міської ради та здійснювати матеріально-технічне 
забезпечення роботи вище зазначеного консультативно-дорадчого органу.  

 
3. 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 ___ квітня 2021 року № ___ 

 
Склад 

громадської ради при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради 

 
Голова громадської ради виконавчому комітеті міської ради 

 
ЧИЖ 
Олексій Романович  

громадська організація «Сильна Олександрійщина» 
 

Заступник голови громадської ради виконавчому комітеті міської ради 
 

МАРТИЩЕНКО  
Богдан Леонідович 

громадська організація «Ліга підприємців 
Олександрії» 
 

Секретар громадської ради виконавчому комітеті міської ради 
 

ДЕРУН  
Марина Вікторівна  

громадська організація «Жіночий інформаційно-
просвітницький центр «Перспектива» 
 

Члени громадської ради при виконавчому комітеті міської ради 
 

БЄЛОВ  
Сергій Павлович  
 

громадська організація «Закон і правопорядок» 

БОБУРКА  
Михайло Павлович  
 

громадська організація «Молодь- наша надія» 

БОЛІЛИЙ  
Олексій Євдокимович  
 

Олександрійська міська організація ветеранів України  

БОНДАРЕНКО  
Данило Миколайович  
 

громадська організація «Національні дружини» 

БУШМАКІНА 
Анастасія Віталіївна  
 

громадська організація «Територія вокального 
мистецтва» 

ГАВРИЩУК  
Віталій Вікторович  

комітет по захисту прав пенсіонерів при масовому їх 
порушенні 
 

ГОЛОБОРОДЬКО 
Віктор Валентинович  

громадська організація «Сучасні громадські 
ініціативи» 
 

ГОНЧАРЕНКО  
Валерій Валерійович  

громадська організація «Олександрійське 
православне товариство» 
 

ГОРИСЛАВЕЦЬ  
Світлана Іванівна 
 
 

громадська організація «Моя оселя» 
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ГРИГОР’ЄВ  
Сергій Володимирович 
 

громадська організація Олександрійського козацького 
товариства «Козацький звичай» 

ДОССЕНА  
Назар Андріанович  
 

громадська організація «Олександрійці» 

ЗВЄРЄВЩИКОВ  
Євген Володимирович  
 

громадська організація «Олександрійські воїни-
інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» 

КОВТУН  
Лідія Іллівна 

Олександрійська міська організація Всеукраїнської 
громадської організації «Захист дітей війни» 
 

КОМЛЄВА–КОНАКОВА  
Людмила Федорівна  
 

громадська організація «Спілка «Інваліди Чорнобиля» 
 

КОТОВА  
Олена Юріївна   

Олександрійська міська громадська організація 
захисту тварин «Друг» 
 

КРАВЧЕНКО  
Олексій Миколайович   

громадська організація «Патріотично –спортивний 
клуб  «Захист» 
 

ЛЕВАНДОВСЬКА  
Юлія Ігорівна  

громадська організація «Матерів дітей - інвалідів та 
інвалідів Олександрії «Серце матері» 
 

ЛЕЩЕНКО  
Руслан Володимирович  

громадська організація «Олександрійський центр 
розвитку спорту» 
 

МОГИЛЬНИЙ  
Олександр Олександрович 

Олександрійське відділення ВГО «Громадський 
контроль» 
 

НЕЧИПОРЕНКО  
Олег Миколайович  
 

громадська організація «Захисники України – 
Олександрійщини» 

ПАСТОВЕНСЬКА  
Валентина Олександрівна 

громадська організація «Союз солдатських матерів та 
дружин військовослужбовців» 
 

ПІЩАНСЬКИЙ  
Олександр Іванович  
 

громадська організація «Олександрійська спілка 
захисників Вітчизни» 

СІТНІЦЬКИЙ  
Станіслав Павлович  

громадська організація «Добровільне незалежне 
екологічне об’єднання «Зелений світ» 
 

СЛЄТА  
Віра Яківна  

Олександрійський міський комітет профспілки 
працівників освіти і науки 
 

ТЕРЕЩЕНКО  
Людмила Володимирівна 

Олександрійська міська територіальна первинна 
організація Українського товариства сліпих 
 

ТРИМБАЧ  
Анатолій Леонідович  

благодійна організація «Благодійний фонд «Шлях до 
життя» 
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ЦІСАРЕНКО  
Олександр Миколайович  

Олександрійська міська об’єднана профспілкова 
організація «Єдність»  
 

ЧЕРНИШ  
Тетяна Василівна   
 

жіноча асоціація «Олександрійка» 

ЧЕРНОВА  
Наталія Василівна   

громадська організація «Олександрійська місцева 
організація Всеукраїнського фізкультурно - 
спортивного товариства «Колос» 
 

ШКРОБ  
Геннадій Дмитрович  

Олександрійська міська організація профспілки 
працівників охорони здоров’я  
 

ШТАНЬКО  
Анатолій Григорович  
 

громадська організація «Православна культура» 

ЯРОВИЙ  
Сергій Вікторович 

релігійна громада ПЦУ «Христа Спасителя» 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  


