
 

 
                                                                    У К Р А Ї Н А 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 від «07 » грудня 2018року                                                                                     № 146 

 
м. Кропивницький 

 

Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань  

протидії поширенню наркоманії  

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом  

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про 

координаційну раду з питань протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради 

від  23 травня 2017 року № 259, у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у 

виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького: 

 

 1. Затвердити новий склад координаційної ради з питань профілактики 

наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького згідно з додатком. 

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

голови від 13 листопада 2017 року № 99 "Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради". 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

Краснокутський 32 04 78 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

"07" грудня 2018 р.     № 146 

 

 

 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 

 

                                             Голова координаційної ради 

 

Дзюба                                          -    

Наталія Євгеніївна 

заступник міського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів ради 

                               

           Заступники голови координаційної ради: 

 

Краснокутський                         -   

Олег Володимирович 

 

директор Кропивницького міського центру 

соціальних cлужб для сім’ї, дітей та молоді 

  

Остапов                                      -   

Олександр Іванович 

 

керівник обласного благодійного фонду 

«Повернення до життя»  

                   

Cекретар координаційної ради 

 

Сірач-Бєлан                                -    

Олександра Олександрівна 

соціальний педагог Кропивницького міського 

центру соціальних cлужб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

 

Члени координаційної ради: 

 

 

Білоброва                                   - 

Оксана Сергіївна 

начальник відділу зв’язків з громадськістю 

управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області Державної 

патрульної поліції старший лейтенант поліції 
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Вовкогон                                    -    

Сергій Миколайович 

начальник сектора ювенальної превенції 

відділу превенції патрульної поліції 

Кропивницького ВП ГУНП 

 в Кіровоградській області майор поліції 

 

Дорофєєв                                    -       

Сергій Олександрович 

начальник управління протидії 

наркозлочинності Головного управління 

Національної поліції України в 

Кіровоградській області майор поліції 

  

Дорохіна                                     -   

Людмила Володимирівна 

начальник відділу сім’ї та молоді управління 

молоді та спорту  

 

Колодяжний                               -   

Сергій Олександрович 

начальник управління молоді та спорту  

  

Комісаренко    - 

Роман 

Вікторович 

керівник філії Міжнародної Антинаркотичної 

Асоціації м. Кропивницького 

  

Костенко                                     -   

Лариса Давидівна 

начальник управління освіти  

  

Макарук                                      -   

Оксана Олександрівна 

начальник управління охорони здоров’я  

  

Музика                                        -   

Владислав  Васильович 

начальник філії Державної установи «Центр 

пробації» в Кіровоградській області 

полковник внутрішньої служби 

  

Назарець                                     -   

Анна Федорівна 

начальник відділу культури і туризму  

  

Сігіда                                          - 

Зоя Андронівна 

в.о. головного лікаря КЗ Кіровоградського 

обласного наркологічного диспансеру 

  

Тимоховська                              - 

Тетяна Миколаївна 

начальник управління з питань захисту прав 

дітей 

  

Чабанюк                                     - 

Юлія Сергіївна 

голова правління Кіровоградського обласного 

відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
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Шолудько                                   -   

Алла Петрівна                              

директор навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області  

  

Якунін                                         -  

Сергій Володимирович 

начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

 

 

 

Директор Кропивницького 

міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді                       О. Краснокутський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

від « 13 » листопада 2017 року                                                                        № 99 

 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань  

протидії поширенню наркоманії  

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом  

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, при виконавчому комітеті 

Кіровоградській міській раді 

 

 

 Керуючись ст.140, 144 Конституції України, ст.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Положення про 

координаційну раду з питань протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від  23 травня 2017 року № 259, у зв’язку з кадровими змінами, 

які відбулися у виконавчих органах Кіровоградської міської ради: 

 

 1. Затвердити новий склад координаційної ради з питань профілактики 

наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради згідно з додатком. 

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

міського голови від 03 серпня 2012 року № 74 "Про затвердження нового 

складу координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, при Кіровоградській міській раді". 

   

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 
 

 

 

Краснокутський 32 04 79 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

" 13 "   листопада        2017      № 99 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, при виконавчому комітеті 

Кіровоградської міської ради 

 

        Голова координаційної ради 

Дзюба                                           - 

Наталія Євгеніївна 

заступник міського голови з питань діяльності                      

виконавчих органів ради 

                                    

                                                   Заступники голови координаційної ради: 

Краснокутський                          - 

Олег Володимирович 

директор Кіровоградського міського центру 

соціальних cлужб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Остапов                                        - 

Олександр Іванович 

 

керівник обласного благодійного фонду 

«Повернення до життя» (за згодою) 

                   

                                Cекретар координаційної ради 

Сірач-Бєлан                                 - 

Олександра Олександрівна 

соціальний педагог Кіровоградського міського 

центру соціальних cлужб для сім’ї, дітей та 

молоді 

                                       Члени координаційної ради: 

Вовкогон                                      - 

Сергій Миколайович 

начальник сектора ювенальної превенції 

Кропивницького відділу поліції (за згодою) 

  

Дорохіна                                      - 

Людмила Володимирівна 

начальник відділу сім’ї та молоді  

  

Колодяжний                                - 

Сергій Олександрович 

начальник відділу фізичної культури та спорту  

  

Костенко                                      - 

Лариса Давидівна 

начальник управління освіти  

  

Макарук                                       - 

Оксана Олександрівна 

начальник управління охорони здоров’я  

  

Музика                                         - 

Владислав  Васильович 

начальник Кропивницького міського відділу   

пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції 

України (за згодою) 



 

 

Назарець                                      - 

Анна Федорівна 
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начальник відділу культури і туризму  

  

Тимоховська - 

Тетяна Миколаївна 

начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету  

  

Чуйко                                           - 

Євген Володимирович 

начальник управління протидії 

наркозлочинності Головного управління 

Національної поліції України в 

Кіровоградській області (за згодою) 

  

Шкода                                          - 

Ірина Михайлівна 

завідуюча диспансерним відділом обласного 

наркологічного диспансеру (за згодою) 

  

Шолудько                                    - 

Алла Петрівна                              

директор навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти в Кіровоградській 

області ( за згодою ) 

  

Якунін                                          - 

Сергій Володимирович 

начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

  

 

 

 

Директор Кіровоградського 

міського центру соціальних 

служб для сім”ї, дітей та молоді                       О. Краснокутський  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від «03» серпня 2012 року         № 74 

 

 

Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань 

профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів при 

Кіровоградській міській раді 

 

Відповідно до ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у структурних 

підрозділах Кіровоградської міської ради: 

 

1. Затвердити новий склад координаційної ради з питань 

профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів при 

Кіровоградській міській раді. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського 

голови від 02 вересня 2011 року № 130 « Про затвердження складу 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів при Кіровоградській міській раді». 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          О. Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краснокутський 32-04-79 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

«03» серпня 2012 року №74 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів 

психотропних речовин та прекурсорів при  

Кіровоградській міській раді 

 

Голова координаційної ради 
 

Дьячук       т.в.о. заступника міського  

Сергій Степанович     голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Заступник голови координаційної ради 
 

Краснокутський       директор Кіровоградського 

Олег Володимирович      міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
 

 

Секретар координаційної ради 

 

Бойко        головний спеціаліст 

Зоя Сергіївна       Кіровоградського міського 

центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 
 

 

Члени координаційної ради: 
 

Агаричева       начальник Кіровоградського 

Ольга Миколаївна     міжрайонного відділу 

кримінальної виконавчої 

інспекції управління 

Державного департаменту 

з питань виконання покарань 

у Кіровоградській області 

(за згодою ) 

Бенет        головний лікар обласного  

Микола Володимирович    наркологічного диспансеру 

(за згодою ) 

 

 



    

Дорохіна  

Людмила Володимирівна 

начальник відділу сім’ї 

та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Костенко Лариса Давидівна  начальник управління 

освіти Кіровоградської 

міської ради  

 

Куценко  

Олександр Г ригорович  

начальник відділу фізичної 

культури та спорту 

Кіровоградської міської ради  

 

Макарук  

Оксана Олександрівна  

начальник управління охорони 

здоров’я Кіровоградської 

міської ради  

 

Мельник 

Юрій Іванович  

в.о. начальника відділу 

боротьби з незаконним обігом 

наркотиків управління МВС 

України в Кіровоградській області 

(за згодою)  

 

Остапов  

Олександр Іванович  

президент обласного 

благодійного фонду 

«Повернення до життя» 

(за згодою)  

 

Сисак  

Ірина Олександрівна  

начальник служби у справах 

дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

 

Чорна  

Неля Миколаївна  

в.о. начальника відділу 

культури і туризму 

Кіровоградської міської ради  

 

Якунін  

Сергій Володимирович  

начальник відділу по роботі 

із засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради 

 

 

Директор Кіровоградського 

міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді    О. Краснокутський 

 


