
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від "13" вересня 2022 року №  643 

 

Про внесення змін до рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради 

від 31 серпня 2021 року № 555 "Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини у новій редакції та її складу" 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 

пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Типовим положенням про комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866, зі змінами, у зв’язку з кадровими змінами у складі 

виконавчих органів міської ради Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 31 серпня 2021 року № 555 "Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту прав дитини у новій редакції та її складу" та 

викласти в новій редакції склад комісії з питань захисту прав дитини згідно з 

додатком. 

 

 
Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оксана Муравська 35 83 33 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

“13”  вересня  2022 року № 643 
 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

Голова комісії 

КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 
 заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 
Заступник голови комісії 

ТИМОХОВСЬКА 

Тетяна Миколаївна 

 начальник управління з питань захисту 

прав дітей 

 
Секретар комісії 

МУРАВСЬКА 

Оксана Вячеславівна 

 головний спеціаліст відділу 

забезпечення та контролю управління з 

питань захисту прав дітей 

 
Члени комісії: 

БАЛАНЮК 

Ольга Миколаївна 
 заступник директора департаменту - 

начальник управління соціального 

захисту населення Фортечного району 

департаменту соціальної політики 

ВОВКОГОН 

Сергій Миколайович 
 начальник сектору ювенальної 

превенції відділу превенції 

Кропивницького районного 

управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 

Олег Володимирович 
 директор Кропивницького міського 

центру соціальних служб 

КУДРИК 

Лариса Мирославівна 
 заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

НАВРОЦЬКА 

Ірина Георгіївна 

 головний спеціаліст відділу 

інспектування навчальних закладів 

управління освіти 



 2 
Продовження додатка 

НАСТОЯЩА 

Анна Сергіївна 
 головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення юридичного управління 

ЧЕРКАССЬКА 

Катерина Володимирівна 
 заступник начальника управління 

молоді та спорту 

ШАМШУР 

Анна Юріївна 
 головний спеціаліст Подільського 

відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у місті 

Кропивницькому Південно- 

Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Дніпро) 

 

ШИШКО 

Олександр Миколайович 

 начальник управління з питань 

запобігання і виявлення корупції 

 
Начальник управління 
з питань захисту прав дітей Тетяна ТИМОХОВСЬКА 

 


