
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від     серпня 2021 року  №  

м. Олександрія 
 

Про затвердження поновленого складу  
адміністративної комісії при виконавчому  
комітеті Олександрійської міської ради  
 

Відповідно до підпункту 4 пункту б) ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 215, 218 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, з метою своєчасного, всебічного, повного і об’єктивного розгляду справ 
про адміністративні правопорушення та у зв’язку з кадровими змінами 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити поновлений склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради згідно з додатком.  

 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 22.12.2020 

№ 669 «Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Олександрійської міської ради». 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
  



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від     серпня 2021 року №  

 
Склад 

адміністративної комісії 
 

Голова комісії: 
 

ЗАВАЛІЙ 
Сергій Володимирович  

- керуючий справами виконавчого комітету 
 

 
Заступник голови комісії: 

 
СКЛЯР 
Юрій Анатолійович 

- заступник начальника юридичного управління міської ради  

 
Відповідальний секретар комісії: 

 
БЄЛОВА 
Дар’я Сергіївна 

- головний спеціаліст юридичного управління                 
міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ГЕЙКО 
Марина Віталіївна 
 

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 
 

- голова постійної комісії міської ради з питань економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку (за згодою) 
 

ІВАНЬ 
Олександр Вікторович 

- начальник юридичного відділу КП «Житлогосп» 
 
 

КОВАЛЕНКО 
Зоя Володимирівна 

- головний спеціаліст, економіст бюджетного відділу  
фінансового управління  міської ради 

 
ЛОГВИНОВА 
Оксана Володимирівна 
 

- головний спеціаліст відділу торгівлі управління економіки 
міської ради   

МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович  

- головний спеціаліст, еколог управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

 
ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Олена Володимирівна 
 

- головний спеціаліст служби у справах дітей                   
міської ради    

ШИХАХМЕДОВ 
Зураб Шіхнебійович 

- головний спеціаліст юридичного управління                    
міської ради  

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


