
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» жовтня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження складу комісій  
при виконавчому комітеті міської ради 
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
у зв’язку з кадровими змінами 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісій при виконавчому комітеті міської ради в новій редакції, а 
саме: 

- склад Ради опіки та піклування при виконавчому комітеті Олександрійської міської 
ради (додаток 1); 

- склад комісії з питань надання державних соціальних допомог та пільг (додаток 2);  
- склад комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для деяких категорій осіб (додаток 3); 
- склад міської тимчасової комісії з питань використання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на придбання соціального житла та визначення 
розміру виплати грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа (додаток 4); 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність: 
- додатки 1,2,4 до рішення виконавчого комітету від 01.04.2021 № 269; 
- додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 15. 
  
3. 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 

 
 
 
 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ  
проекту рішення виконавчого комітету: 

 
Підпис             Дата погодження 

 
 
ГУГЛЕНКО Ю.О.     ________________  _______________ 
 
ЗАВАЛІЙ С.В   .   ________________  _______________ 
 
КОСЯК В.О .     ________________  _______________ 
 
ЧЕМЕРИС І.А.    ________________  _______________ 
 
ШКЛЯРУК Ю.В.    ________________  _______________ 
 
 
Розробник проекту: 
Головний державний  
соціальний інспектор   
ЛІНКЕВИЧ К.М.                                 ________________  _______________ 

(посада, прізвище, ініціали) 
 
Керівник виконавчого органу, 
в якому створено документ: 
Начальник управління  
соціального захисту  
населення НАЗАРЕНКО О.А           ________________  _______________       

(посада, прізвище, ініціали) 
 

Начальник юридичного  
управління міської ради   
________________________             ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 
Начальник загального відділу 
управління справами міської ради 
___________________________  ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 

Начальник фінансового управління  
міської ради 
____________________________  ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 
 
Оприлюднення проекту (відповідно до 
ЗУ «Про доступ до публічної інформації») ___оприлюдненню  підлягає___________ 

        (дата)                       (підпис, прізвище, ініціали  
                                                 розробника проекту) 

Направити: 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету   
від    жовтня 2021 року №  

 
 

Склад 
Ради опіки та піклування 

 
Голова ради: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради 

 
Заступник голови ради: 

 
НАЗАРЕНКО  
Олена Анатолівна 

- начальник управління соціального захисту населення міської 
ради 

 
Секретар ради: 

 
ЛІНКЕВИЧ 
Костянтин Михайлович 

- головний державний соціальний інспектор управління 
соціального  захисту населення міської ради 

 
Члени ради: 

 
ВОРОНА  
Володимир Андрійович 

- спеціаліст I категорії, юрисконсульт управління соціального  
захисту населення міської ради  

  
ГРІНЧАК 
Олена Анатоліївна 

- директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Олександрії  

  
ДЕМЧЕНКО  
Світлана Анатоліївна 

- начальник відділу обслуговування громадян № 4 (сервісний 
центр) управління обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

КОРНІЛОВА  
Ірина Іванівна 

- депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення (за згодою) 
 

КРИВОНОСОВ  
Микола Григорович 

- завідуючий наркологічним диспансерним відділенням КНП 
«Олександрійський наркологічний диспансер Кіровоградської 
обласної ради» (за згодою) 
 

МОЗГОВА  
Даріко Михайлівна 
 

- головний лікар КНП «Олександрійська психіатрична лікарня 
Кіровоградської обласної ради» (за згодою) 

САВЧЕКНО  
Геннадій Олександрович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

 
СЛАВСЬКА  
Вікторія Миколаївна 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Південно-



східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
України (м. Дніпро) (за згодою) 
 

ЯКОВЛЕВ  
Юрій Олександрович 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від ___ жовтня 2021 року № ____ 

 
Склад 

комісії  з питань призначення державних соціальних допомог та пільг 
 

Голова комісії: 
 

ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
НАЗАРЕНКО  
Олена Анатолівна 

- начальник управління соціального захисту населення міської 
ради 

 
Секретар комісії: 

 
ФУРМАНЕЦЬ 
Наталія Олександрівна  

- завідувач сектору прийому громадян управління соціального 
захисту населення міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ВАБІЩЕВІЧ  
Наталія Максудівна 
 

- начальник відділу персоніфікованого обліку управління 
соціального захисту населення міської ради 

ВОРОНА  
Володимир Андрійович 

- спеціаліст I категорії, юрисконсульт управління праці та 
соціального  захисту населення міської ради  

  
ГАЛАЙДА  
Алла Михайлівна 
 

- начальник відділу по роботі  зі зверненнями громадян 
управління справами міської ради 

ГРИГОРАШ  
Людмила Данилівна  
 

- начальник Олександрійського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 
у Кіровоградській області (за згодою) 
 

ДЕМЧЕНКО  
Світлана Анатоліївна 

- начальник відділу обслуговування громадян № 4 (сервісний 
центр) управління обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

КОРНІЛОВА  
Ірина Іванівна 

- депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення  (за згодою) 
 

ЛІНКЕВИЧ 
Костянтин Михайлович 

- головний державний соціальний інспектор управління 
соціального захисту населення міської ради 

 
МОСТОВА  
Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань праці та соціально трудових 
відносин управління економіки міської ради  

 



МУКІЄНКО  
Ірина Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою) 

САВЧЕКНО  
Геннадій Олександрович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

 
  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету  
від ___ жовтня 2021 року № ____ 

 
Склад комісії 

щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні 
для отримання житлових приміщень для деяких категорій осіб 

 
Голова комісії: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих 
органів ради 

 
Заступники голови комісії: 

 
БОНДАРЕНКО 
Віталій Іванович 

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

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

- начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
КОРОТЄЄВА  
Кристина Леонідівна  

- головний спеціаліст сектору з питань обслуговування 
пільгової категорії населення управління соціального 
захисту населення міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ВОЛЬСЬКА 
Надія Володимирівна 

- головний спеціаліст, економіст відділу доходів та галузей 
виробничої сфери фінансового управління міської ради 
 

ДІЛІЄВ 
Ігор Володимирович 
 

- депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, будівництва та 
раціонального використання природних ресурсів (за 
згодою) 
 

ЗВЄРЄВЩИКОВ 
Євген Володимирович 
 

- голова Громадської організації «Олександрійські воїни-
інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» (за згодою) 
 

КОРНІЛОВА  
Ірина Іванівна  
 

- депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення  (за згодою) 
 

ЛІНКЕВИЧ 
Костянтин Михайлович 
 

- головний державний соціальний інспектор сектору 
державних соціальних інспекторів управління соціального 
захисту населення міської ради 
 

МИХАЙЛИК 
Олександр Олександрович 

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



 
ПІДГОРНА 
Різіде Саліхзянівна 

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

САВЧЕКНО  
Геннадій Олександрович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

 
ТРОФИМЕНКО 
Світлана Володимирівна 

- заступник начальника управління економіки міської ради, 
начальник відділу торгівлі 
 

ХРОНЕНКО 
Інна Вікторівна 

- начальник планово-фінансового відділу, головний 
бухгалтер управління соціального захисту населення 
міської ради 

 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету  
від __ жовтня 2021 року № ____ 

 
СКЛАД 

міської тимчасової комісії з питань використання у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання соціального житла та визначення розміру 

виплати грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа 

 
Голова комісії: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна  

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
органів ради 

 
Заступники голови комісії: 

 
НАЗАРЕНКО  
Олена Анатоліївна 

- начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

 
ЯКОВЛЕВ  
Юрій Олександрович 

- начальник служби у справах дітей міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Ірина Володимирівна 

- провідний спеціаліст сектору з питань обслуговування 
пільгової категорії населення управління соціального 
захисту населення міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ВОЛЬСЬКА 
Надія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу доходів та фінансів галузей 
виробничої сфери фінансового управління міської ради 

 
КАНДИБА  
Світлана Олександрівна 
 

- головний спеціаліст сектору з питань обслуговування 
пільгової категорії населення управління соціального 
захисту населення міської ради 

 
ЛИСЕНКО 
Вікторія Сергіївна 
 

- головний спеціаліст відділу правового забезпечення та 
публічних закупівель юридичного управління міської ради 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Олена Володимирівна 
 
 

- головний спеціаліст служби у справах дітей міської ради 

РЕПЕНЬКО 
Олег Анатолійович 
 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 
 
 



САВЧЕКНО  
Геннадій Олександрович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

 
СУЛЯТИЦЬКИЙ 
Михайло Михайлович 
 

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

ТУРБАЄВСЬКА-
РОЩЕНКО  
Олена Анатоліївна 
 

-  начальник відділу опіки і піклування служби у справах      
дітей міської ради 

ХРОНЕНКО 
Інна Вікторівна 

- начальник планово-фінансового відділу, головний 
бухгалтер управління соціального захисту населення  
міської ради 

 
ЯРЕМЕНКО 
Світлана Петрівна 
 

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур 
та адміністративних послуг міської ради 

ЯЦЕНКО 
Сергій Володимирович 

- директор Олександрійського міського центру соціальних 
служб  

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


