
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  
 

від " 6  " жовтня 2021 року         № 172  
 

 

 

Про затвердження нового складу 

міської ради з питань протидії  

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 

 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Кропивницької 

міської ради, 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 30 грудня 2020 року № 149 "Про затвердження нового складу міської 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу". 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тетяна Заболотна 35 83 17 



Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       від " 6  " жовтня 2021 року № 172  

 
 

СКЛАД 

міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 
 

  Голова ради 
 

КОЛОДЯЖНИЙ                          

Сергій Олександрович 

  -  заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради 

 

Заступник голови ради 
 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров’я   

 

Секретар ради 

 

КУДРИК 

Лариса Мирославівна 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я  

 

 

Координатор за напрямком "Туберкульоз" 
 

СУХАРСЬКА 

Неоніла Миколаївна 

- лікар-фтизіатр комунального некомерційного      

підприємства "Кіровоградський обласний 

фтизіопульмонологічний медичний центр 

Кіровоградської обласної ради", міський 

позаштатний фтизіатр управління охорони 

здоров’я   

  

Координатор за напрямком "ВІЛ/СНІД" 
 

ПАНЧЕНКО  

Ірина Вікторівна 

- завідувач інфекційного відділення № 2                

комунального некомерційного підприємства  

"Центральна міська лікарня" Кропивницької 

міської ради", міський позаштатний інфекціоніст 

управління охорони здоров’я  

 

Члени ради: 

 

ГОРБЕНКО 

 Оксана Анатоліївна 

 

- начальник відділу комунікацій з громадськістю  

 

ДАНИЛЬЧЕНКО 

Костянтин 

Олександрович 

- виконавчий директор БО "100 відсотків життя. 

Кропивницький" 

 



 

ДЬЯЧЕНКО  

Наталія Григорівна 

 

- 

 

завідувач відділу імунопрофілактики Державної 

установи "Кіровоградський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України", 

міський позаштатний епідеміолог управління 

охорони здоров’я   

 

КАБАНЧУК 

Оксана Олександрівна 

- медичний директор комунального некомерційного 

підприємства "Центральна міська лікарня" 

Кропивницької міської ради" 

 

СІРАЧ-БЄЛАН 

Олександра 

Олександрівна 

 

- соціальний педагог Кропивницького міського 

центру соціальних служб   

 

ТИМОХОВСЬКА 

Тетяна Миколаївна 

- 

 

начальник управління з питань захисту прав дітей  

 

 

ФІСЬКОВА  

Олена Валентинівна 

 

- 

 

представник спільноти секс-працівників               

БО "Легалайф - Україна"  

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  

Ірина Петрівна 

- представник спільноти секс-працівників               

БО "Легалайф - Україна"  

 

ЧАБАНЮК 

Юлія Сергіївна 

- голова правління БО "100 відсотків життя. 

Кропивницький" 

  

 ЧЕРКАССЬКА 

 Катерина 

Володимирівна 

 

- 

 

заступник      начальника      управління      молоді  

та спорту 

    

 ЯКУНІН                             -     начальник  відділу  по  роботі  із  засобами  масової 

 Сергій                                       інформації 

 Володимирович                        
  

 

 

 

 Начальник управління 

 охорони здоров'я                                                                      Оксана МАКАРУК 
 

 


