
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ __________ 2021 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 

Про затвердження оновленого складу   
комісії сприяння дотримання законодавства  
про свободу совісті та релігійні організації  
при виконавчому комітеті міської ради 
 

Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою врегулювання діяльності комісії сприяння дотримання законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради та у зв’язку з 
кадровими змінами  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ   РАДИ   ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити оновлений склад комісії сприяння дотримання законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради (додається).  

 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету                               

від 15 січня 2021 року № 18 «Про затвердження оновленого складу  комісії сприяння 
дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації при виконавчому 
комітеті міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Завалія С.В.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ________ 2021 року № ____ 

Склад 
комісії сприяння дотримання законодавства 
про свободу совісті та релігійні організації 

при виконавчому комітеті міської ради 
 

Голова комісії: 
 

ЗАВАЛІЙ 
Сергій Володимирович  

- керуючий справами виконавчого комітету 

 
Секретар комісії: 

 
ПИСАРЕВСЬКИЙ  
Євген Анатолійович  
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради  

 
Члени комісії: 

 
АВРАМЕНКО  
Олександр Миколайович 
   

- начальник управління освіти міської ради  
 

АЛЬПОВ 
Андрій Володимирович  
                          

- начальник юридичного управління міської ради 
 

ГЛУЩЕНКО 
Віктор Вікторович                               

- заступник начальника Олександрійського районного відділу 
поліції Головного управління Національної Поліції в 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

ІГНАТЬЄВА  
Тетяна Юріївна  

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт  
управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради, головний архітектор міста 
 

КРИСАНОВА  
Юлія Григорівна  

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 
 

МАКАРЕНКО  
Сергій Дмитрович  

- начальник управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради  

 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


