
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ________________  № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про погодження проведення ІV етапу  
Чемпіонату України з автомобільного кросу 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», листа Громадської організації «Авто-Мото клуб «Олександрія» від 11.08.2021, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Громадській організації «Авто-Мото клуб «Олександрія» проведення 

ІV етапу Чемпіонату України з «Автомобільного кросу» 16 та 17 жовтня 2021 року                               
в м. Олександрії на трасі «Вербова лоза». 

 
2. Створити оргкомітет з проведення ІV етапу Чемпіонату України з «Автомобільного 

кросу» згідно з додатком.  
 
3. Начальнику Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції України в Кіровоградській області забезпечити охорону громадського порядку під час 
проведення ІV етапу Чемпіонату України з «Автомобільного кросу».  

 
4. Начальнику 2 Державного пожежно-рятувального загону УДСНС України 

у Кіровоградській області організувати чергування та контроль за дотриманням пожежної 
безпеки під час проведення ІV етапу Чемпіонату України з «Автомобільного кросу». 

 
5. Відповідальність за організацію, проведення ІV етапу Чемпіонату України з 

«Автомобільного кросу» та дотримання карантиних умов та обмежень, запроваджених 
постановами Кабінету Міністрів України, покласти на голову Громадської організації «Авто-
Мото клуб «Олександрія»» КРИСЬКА Володимира Федоровича. 

 
6. Контроль за виконанням даного 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 

 
 
 



 
Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2021 року № ___ 

 
Склад організаційного комітету  

з проведення ІV етапу Чемпіонату України з автомобільного кросу 
 

Голова оргкомітету: 
 

ГУГЛЕНКО  
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови оргкомітету: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

Члени оргкомітету: 
 

КОЛІСНИК 
Дмитро Олександрович 

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

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

МАКАРЕНКО 
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович 
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

САКАРА 
Тамара Вікторівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 
 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування 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 

ЯРОШЕВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради   

 
 
Керуючий справами  



виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 



 
 


