
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 07 квітня 2022 року     № 28

Про затвердження складу комісії 
з питань свободи совісті та 
діяльності релігійних організацій

Керуючись  статтями  3,  35,  140,  144  Конституції  України,  частиною
четвертою статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтею 29 Закону України “Про свободу совісті та
релігійні організації”,  рішенням  Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради від 25 січня 2022 року №38 “Про затвердження Положення про комісію з
питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій”, затвердити склад
комісії  з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій згідно з
додатком.

Заступник міського голови 
з питань дільності 
виконавчих органів ради          Олександр МОСІН

Світлана Стешенко 35 83 73



Додаток 
до розпорядження міського голови
07 квітня 2022 року № 28

СКЛАД
комісії з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

Голова комісії

КОЛЮКА
Олег Сергійович

- секретар міської ради

Заступник голови комісії

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу комунікацій 
з громадськістю

Секретар комісії

СТЕШЕНКО
Світлана Олександрівна

- головний спеціаліст відділу комунікацій 
з громадськістю

Члени комісії:

БАЙРАМОВА
Марина Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу сім’ї та 
молоді управління молоді та спорту

ГОЛОВКО
Олександр Михайлович

- член громадської організації 
“Всеукраїнська громадська організація 
“Варта Конституції”

НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

- начальник управління культури і туризму

НАСТОЯЩА
Анна Сергіївна

- головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення юридичного управління

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

- начальник сектору з превентивної 
комунікації відділу превенції 
Кропивницького районного управління 
Головного управління Національної 
поліції в Кіровоградській області
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ФЕДОРОВ
Олександр Володимирович

- доцент кафедри психології та 
соціально-економічних дисциплін 
Центральноукраїнського інституту ПрАТ 
“ВНЗ “МАУП”, кандидат педагогічних 
наук

ФРОСІНЯК 
Руслан Вікторович

- начальник відділу з охорони культурної 
спадщини управління містобудування та 
архітектури

ХРАПАК
Олександр Васильович

- заступник начальника управління з 
питань запобігання і виявлення корупції

ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Наталя Юріївна

- депутат Кропивницької міської ради

Начальник відділу 
комунікацій з громадськістю        Оксана ГОРБЕНКО
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