
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 19 лютого 2018 року                                      № 25 
 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження нового складу 

міської ради з питань протидії  

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 

 

 

 Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у виконавчих органах 

Міської ради міста Кропивницького, установах, організаціях 

1. Затвердити новий склад міської ради з питань протидії туберкульозу       

та ВІЛ/СНІДу згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 20 жовтня 2016 року № 118 «Про затвердження нового 

складу міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу». 

 

 

 

Міський голова                           А. Райкович

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудрик  22 16  95 



 

 

Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       19 лютого 2018 № 25 

 

 

СКЛАД 

міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 

 

  Голова ради 
 

ДЗЮБА  

Наталія Євгеніївна 

  -  заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради 

 

Заступник голови ради: 
 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров’я Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Секретар ради 

 

ЧАВИКІНА 

Олена Євгенівна 

- заступник головного лікаря комунального 

закладу "Поліклінічне об’єднання                              

м. Кіровограда" з лікувальної роботи 

 

Координатор за напрямком "Туберкульоз" 

 

СУХАРСЬКА 

Неоніла Миколаївна 

- завідувач диспансерного відділення № 2                       

комунального закладу «Кіровоградський 

обласний протитуберкульозний диспансер», 

міський позаштатний фтизіатр управління 

охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

  

Координатор за напрямком "ВІЛ/СНІД" 
 

ПАНЧЕНКО  

Ірина Вікторівна 

- завідувач інфекційного відділення №2                

комунального закладу «Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда», міський позаштатний 

інфекціоніст управління охорони здоров’я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Члени ради: 
 

ДАНИЛЬЧЕНКО 

Костянтин 

Олександрович 

- виконавчий директор Кіровоградського 

обласного відділення  Всеукраїнської 

благодійної організації "Всеукраїнська мережа 
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людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" у 

Кіровоградській області 

 

ДЬЯЧЕНКО  

Наталія Григорівна 

- завідувач відділення організації 

епідеміологічних досліджень Кіровоградського 

міськміжрайонного відділу Державної установи 

«Кіровоградський лабораторний центр МОЗ 

України», міський позаштатний епідеміолог 

управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ЗАПОРОЖАН 

 Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики Міської ради міста Кропивницького 

 

КАБАНЧУК 

Оксана Олександрівна 

- заступник головного лікаря з медичної частини                      

КЗ "Центральна міська лікарня                                  

м. Кіровограда" 

 

  КОЛОДЯЖНИЙ 

  Сергій Олександрович 

- начальник управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького 

 

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

 

КУДРИК 

Лариса Мирославівна 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

 

СІРАЧ-БЄЛАН 

Олександра 

Олександрівна 

- соціальний педагог Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  

 

ТИМОХОВСЬКА 

Тетяна Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького 

 

ФІСЬКОВА  

Олена Валентинівна 

- представник спільноти секс-працівників               

ВБО "Всеукраїнська Ліга "Легалайф"  

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  

Ірина Петрівна 

- представник спільноти секс-працівників               

ВБО "Всеукраїнська Ліга "Легалайф"  

 

ЧАБАНЮК 

Юлія Сергіївна 

- голова правління Кіровоградського обласного 

відділення Всеукраїнської благодійної 

організації "Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД" у Кіровоградській області 
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ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами масової 

інформації Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 

  Начальник управління охорони здоров’я 

  Міської ради міста Кропивницького                                            О. Макарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудрик 22 16 95 

 









Додаток 
       до розпорядження міського 
голови 
       «20» _жовтня__  2016 № _118_ 
 

СКЛАД 
міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 

 
  Голова ради 
 

ДЗЮБА  
Наталія Євгеніївна 

    -  заступник міського голови з питань 
діяльності  виконавчих органів ради 

 
Заступники голови ради: 

 

МАКАРУК 
Оксана 
Олександрівна 
 

  - начальник управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 
 

СИДОРЕНКО 
Сергій Григорович 

    - заступник начальника управління – начальник 

відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Управління 

Держпродспоживслужби в м. Кіровограді,              

в.о.начальника Управління (за згодою) 
 

Секретар ради 
 

ЧАВИКІНА 
Олена Євгенівна 

   
- 

заступник головного лікаря КЗ "Поліклінічне 
об’єднання м. Кіровограда" з лікувальної 
роботи, лікар-інфекціоніст 

 
Координатор за напрямком "Туберкульоз" 

 

СУХАРСЬКА 
Неоніла Миколаївна 

   
- 

завідувач поліклінічного відділення  
КЗ «Кіровоградський обласний 
протитуберкульозний диспансер», міський 
позаштатний фтизіатр управління охорони 
здоров’я Кіровоградської міської ради 

  
Координатор за напрямком "ВІЛ/СНІД" 

 

МАНДЗІЙ 
Віктор Анатолійович 

-  міський позаштатний інфекціоніст 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 

 
Члени ради: 

 

АЛЕКСАНДРОВ - голова правління КОВ ВБО "Всеукраїнська 
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Олександр 
Анатолійович 

мережа людей, які живуть з ВІЛ" у 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

БОЧАРОВ-ТУЗ 

Володимир 

Володимирович 

 

- член КОВ ВБО «Всеукраїнська мережа людей, 

які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) 

 ДОРОХІНА 
 Людмила 
Володимирівна 

- начальник відділу сім’ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 
 

ЗАПОРОЖАН 
 Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики Кіровоградської міської ради 
 

ІСАЄВА 
Наталія Сергіївна 

- регіональний представник ВБО 
"Всеукраїнська Ліга "Легалайф" (за згодою) 
 

КАБАНЧУК 
Оксана Олександрівна 

- заступник головного лікаря з медичної 
частини                      КЗ "Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда" 
 

КОСТЕНКО 
Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 
Кіровоградської міської ради  
 

КУДРИК 
Лариса Мирославівна 

- заступник начальника управління охорони 
здоров’я Кіровоградської міської ради 
 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 
Олег Володимирович 

- директор Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
 

ЛІНЦОВА 
Вікторія Юріївна 

- регіональний представник ВГО "Асоціація 
учасників  замісної підтримуючої терапії  в 
Україні" (за згодою) 
 

СИСАК 
Ірина Олександрівна 

- начальник служби у справах дітей 
виконкому Кіровоградської міської ради 
 

СТЕЦЮК  
Володимир Нилович 

- заступник начальника фінансового 
управління Кіровоградської міської ради 
 

ЯКУНІН 
Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 
масової інформації Кіровоградської міської 
ради 

 
 
Начальник управління охорони 
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здоров’я Кіровоградської міської ради            
О.Макарук 


