
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ __________ 2021 року №___ 
 

м. Олександрія 
 
Про оновлений склад міської комісії у 
справах увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв 
війни та політичних репресій  і 
Положення про неї в новій редакції  
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 340 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1996 року № 897», розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації» від 23 лютого 2015 року № 68-р 
«Про обласну комісію у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, 
жертв війни та політичних репресій і Положення про неї», у зв’язку з кадровими змінами  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити оновлений склад міської комісії у справах увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити Положення про міську комісію у справах увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, війни та політичних репресій в новій редакції згідно з               
додатком 2. 

 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від                                 

10 квітня 2015 року № 269 «Про міську комісію у справах увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Положення про неї». 

 
4. Контроль за виконанням 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  
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету   
від  ___ __________ 2021 року № ____   

 
Склад міської комісії  

у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції,  
жертв війни та політичних репресій 

 
Голова Комісії: 

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна  

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

Заступник голови Комісії: 
 
КОСЯК  
Вікторія Олександрівна  

- секретар міської ради  
 

Секретаріат комісії: 
 

ВОЛКОВА  
Наталія Сергіївна  
 

- заступник начальника управління культури і туризму міської 
ради  

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович  
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

Члени комісії: 
 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 
 

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

 
БОЖКО 
Ольга Миколаївна  
 

- краєзнавець міста (за згодою) 

БОНДАР 
Ольга Михайлівна 
 

- директор комунального підприємства «Ритуал» 

ГАНЖА 
Володимир Романович 
 

- начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи міської 
ради  

ГОЛОБОРОДЬКО  
Віктор Валентинович  
 

- краєзнавець міста (за згодою) 

ІГНАТЬЄВА  
Тетяна Юріївна  

 
 

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

 
МАКАРЕНКО  
Сергій Дмитрович   

- начальник управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради  

МИХАЙЛИК  
Олександр 
Олександрович  

-   голова громадської організації «Захисники України – 
Олександрійщини» (за згодою) 
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ПАЛЬЧУК  
Світлана Василівна  
 

- голова громадської організації «Союз солдатських матерів та 
дружин військовослужбовців» (за згодою) 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович  

 

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

 
ХВОСТОВ  
Володимир 
Олександрович 
 

- начальник Олександрійського РВП НП України в 
Кіровоградській області (за згодою) 

ХРІЄНКО 
Володимир Васильович 
 

- співробітник Олександрійського МВ УСБУ в Кіровоградській 
області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ   
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету   
від ___ __________ 2021 року № ____   

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про міську комісію у справах увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 

 
1. Міська комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, 

жертв війни та політичних репресій (далі – Комісія) є тимчасовим допоміжним органом при 
виконавчому комітеті міської ради, яка утворюється з метою сприяння пошуку, веденню 
обліку, облаштуванню, забезпеченню збереження і утримання місць поховання учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на території міста. 

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної міжвідомчої 
комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та 
політичних репресій (далі – Державна комісія), рішеннями виконавчого комітету та цим 
Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є: 
1) сприяння забезпеченню узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з питань пошуку, ведення обліку, облаштування, забезпечення 
збереження і утримання місць поховання учасників антитерористичної операції, жертв війни 
та політичних репресій на території міста; 

2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації  державної політики у сфері 
увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних 
репресій; 

3) вивчення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час діяльності Комісії; 

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з 
відповідних питань. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації 

державної політики у сфері увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв 
війни та політичних репресій; 

2) вивчає результати діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, на підставі інформації, 
отриманої від них в установленому порядку; 

3) подає голові Комісії розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та 
пропозиції; 

4) розглядає, узагальнює та передає до обласної державної адміністрації пропозиції 
органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, інших юридичних та фізичних 
осіб щодо удосконалення роботи, пов’язаної із забезпеченням увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, і сприяє їх реалізації; 

5) організовує на території міста роботу, пов’язану з виконанням рішень  Державної 
комісії, спрямовану на виконання державної політики у сфері увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій; 

6) інформує населення через засоби масової інформації про здійснення в місті заходів 
з увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних 
репресій  і проведену роботу з інших питань, що належать до компетенції Комісії; 

7) подає до обласної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямків та обсягів 
використання цільових видатків Державного бюджету України в місті в установленому 
порядку; 
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8) вивчає кращий вітчизняний та іноземний досвід з питань пошуку, ведення обліку, 
облаштування, забезпечення збереження і утримання місць поховань, увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і сприяє його 
широкому використанню. 

5. Комісія має право: 
1) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 
2) залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 
експертів (за згодою); 

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи щодо 
облаштування, забезпечення збереження і утримання місць поховань, увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. 

 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


