
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 від 12 травня 2021 року                                                                                                      № 83 

 

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  
Кропивницької міської ради 

 

 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 42 Закону 

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

про координаційну раду з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого рішенням виконавчого 

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

змінами, які відбулися у виконавчих органах Кропивницької 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 Кропивницької міської ради згідно з додатком. 

 

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

голови від 07 грудня 2018 року № 146 "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 Міської ради 

міста Кропивницького". 

 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

Олег Краснокутський 32 04 78 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

12 травня 2021 року № 83 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії 
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, при Виконавчому комітеті 
Кропивницької міської ради 

 

                                             Голова координаційної ради 

 

КОЛОДЯЖНИЙ                      - 

Сергій Олександрович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

           Заступники голови координаційної ради: 

 

КРАСНОКУТСЬКИЙ     -

Олег Володимирович 

директор Кропивницького міського центру 

соціальних cлужб  

  

ОСТАПОВ                              -

Олександр Іванович 

керівник обласного благодійного фонду 

«Повернення до життя»  

 

Cекретар координаційної ради 

 

СІРАЧ-БЄЛАН                       -

Олександра Олександрівна 

соціальний педагог Кропивницького міського 

центру соціальних cлужб  

 

Члени координаційної ради: 

 

БЕБКО                                       - 

Вадим Васильович 

начальник відділу сім’ї та молоді  

управління молоді та спорту 

  

БІЛОБРОВА                             -

Оксана Сергіївна 

 

 

 

КОСТЕНКО                           -     

Олена Володимирівна 

 

ВОВКОГОН                           -                   

Сергій Миколайович 

 

 

 

начальник відділу зв’язків з громадськістю 

управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області старший лейтенант  

поліції 

 

заступник директора департаменту 

соціальної політики  

 

начальник сектору ювенальної превенції 

відділу превенції Кропивницького РУП 

ГУНП в Кіровоградській області майор 

поліції 

 

 



                                        Продовження додатка 

  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ             - 

Андрій Веніамінович                                    

начальник управління боротьби з 

наркозлочинністю в Кіровоградській області 

ДБН НП України підполковник поліції 

  

КОСТЕНКО                             -  

Лариса Давидівна 

начальник управління освіти 

  

ЛІТУС                                        -  

Максим Михайлович 

керівник філії Міжнародної Антинаркотичної 

Асоціації м. Кропивницького 

  

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 управління культури і туризму  

  

ПОТОЦЬКИЙ                          - 

Дмитро Едуардович 

голова міського осередку партії 

«Національний Корпус» 

  

ТИМОХОВСЬКА                    -

Тетяна Миколаївна 

начальник управління з питань захисту прав 

дітей 

  

ЧАБАНЮК                               - 

Юлія Сергіївна 

голова правління Кіровоградського 

обласного відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа ЛЖВ» 

  

ШОЛУДЬКО                            - 

Алла Петрівна                             

директор навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у 

Кіровоградській області  

  

ЯКУНІН                                    - 

Сергій Володимирович 

начальник відділу по роботі із засобами                                

масової інформації 

 

 

 

Директор Кропивницького міського  

центру соціальних служб                                             Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 
 


