
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від                   2022 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про організаційний комітет по 
відзначенню Дня міста Олександрії 

 
Відповідно до ст. 4 Статуту Олександрійської територіальної громади Кіровоградської 

області, з метою належної та якісної підготовки та відзначення 276-ї річниці заснування 
міста Олександрії 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня міста 
Олександрії 29 травня 2022 року (додається). 

 
2. Організаційному комітету підготувати заходи по відзначенню Дня міста Олександрії 

та подати виконавчому комітету на затвердження до 29.04.2022. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради  

Косяк В.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від                  2022 року №  

 
Склад організаційного комітету  

з підготовки та відзначення Дня міста Олександрії 
 

Голова оргкомітету: 
 

КОСЯК 
Вікторія Олександрівна 

- секретар міської ради 

 
Заступники голови оргкомітету: 

 
ГУГЛЕНКО  
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

ЗАВАЛІЙ 
Сергій Володимирович 
 

- керуючий справами виконавчого комітету  

ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  

 
Члени оргкомітету: 

 
АВРАМЕНКО  
Олександр Миколайович 
 

- начальник управління освіти міської ради 

БАНДУРКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста Олександрійського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 

БАРАНОВ 
Іван Михайлович 

- голова постійної комісії з питань освіти і науки, культури і 
туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та спорту 
(за згодою) 
 

БЕЛАНЮК 
Юрій Фадейович 

- директор Палацу культури «Олександрійський театр» 
 
 

БЕРЕЖНИЙ 
Сергій Павлович 

- командир військової частини А7341 Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України (за згодою) 
 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

ДОЖДЖАНИК  
Володимир Васильович 
 

- голова депутатської фракції Політичної партії «Сила 
людей» 
(за згодою) 
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ЖУРАВЛЬОВ 
Віталій Володимирович 
 

- голова депутатської фракції політичної партії 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (за згодою) 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 
 

- голова депутатської фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» (за згодою) 

КЛЮЄВ 
Дмитро Костянтинович  
 

- директор Палацу культури «Світлопільський» 

КОВАЛЬ  
Юрій Леонідович 

- староста Звенигородського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 
 

КОЛІСНИК 
Дмитро Олександрович 

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

КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста Головківського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 

ЛОЦМАН  
Геннадій Григорович 

- голова депутатської фракції політичної партії «Опозиційна 
платформа «ЗА ЖИТТЯ» (за згодою) 
 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

МАКАРЕНКО 
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради 

МАМАЛАТ 
Андрій Анатолійович 
 

- голова депутатської фракції Радикальної партії Олега 
Ляшка (за згодою) 

МЕДВЕДЕНКО 
Людмила Анатоліївна 
 

- голова квартального комітету № 26 міста Олександрії 

МОЦНИЙ  
Євген Сергійович 
 

- голова депутатської фракції Політичної партії «Сила і 
честь» (за згодою)  

НОСОВ  
Олег Миколайович  
 

- голова депутатської фракції політичної партії «Слуга 
народу» (за згодою) 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 
 

- директор комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» 

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович 
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

РОЗЕНБЕРГ 
Руслан Володимирович 
 

- командир військової частини 2269 (за згодою) 
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САВЧЕНКО 
Лариса Миколаївна 
 

- голова депутатської фракції політичної партії 
«ПРОПОЗИЦІЯ» (за згодою) 

САКАРА 
Тамара Вікторівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

СИРОВАТКА  
Микола Павлович 

- староста Ізмайлівського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 
 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 
 

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

ТРОЦЮК 
Тетяна Володимирівна  
 

- директор централізованої бібліотечної системи 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності 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 

ЯКОВЛЕВ 
Юрій Олександрович 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради 

ЯРОШЕВСЬКИЙ  
Андрій Володимирович 
 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


