
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
Від 09 лютого 2016 року                                                      № 73 
 

 

 

Про затвердження нового складу 
міської комісії сприяння дотриманню  
законодавства про свободу совісті 
та релігійні організації  
 

Керуючись ст. 3, 35, 140, 144 Конституції України, ч. 6 ст. 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 29 Закону України “Про 
свободу совісті та релігійні організації”, у зв’язку зі змінами у складі 
виконавчих органів міської ради виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити новий склад міської комісії сприяння дотриманню 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації згідно з додатком. 

2.  Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08 квітня 2014 року № 196 “Про 
затвердження нового складу міської комісії сприяння дотриманню 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації”. 

 
 
 
Міський голова                                                                                    А. Райкович 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горбенко 24 08 85



Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
09 лютого 2016 
№ 73 

 
 
 

С К Л А Д 
міської комісії сприяння дотриманню законодавства 

про свободу совісті та релігійні організації 
 
 

Голова комісії 
 

Смірнов 
Володимир Олександрович 

– секретар Кіровоградської міської 
ради 

 

Заступник голови комісії 

 
Запорожан  
Сергій Віталійович 
 

– начальник відділу з питань 
внутрішньої політики 

 

Секретар комісії 

 
Горбенко  
Оксана Анатоліївна 

– головний спеціаліст відділу з 
питань внутрішньої політики 
 

 

Члени комісії: 

 
Байрамова 
Марина Анатоліївна 

– головний спеціаліст відділу сім’ ї 
та молоді 
 

Бур'янов 
Ігор Валерійович 

– депутат Ленінської районної у 
місті Кіровограді ради  
(за згодою) 
 

Волкова  
Руслана Володимирівна 

– керуючий справами виконавчого 
комітету Кіровської районної у 



місті Кіровограді ради 
 

Донченко  
Юлія Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу 
правового забезпечення 
юридичного управління 
 

Коротков  
Віталій Васильович 

– голова Кіровоградської обласної 
громадської організації 
“Кіровоградський обласний клуб 
“За правову державу” (за згодою) 
 

Маламен 
Геннадій Сергійович 
 

– депутат міської ради (за згодою) 

Паливода  
Андрій Анатолійович 

– депутат Кіровської районної у 
місті Кіровограді ради, член 
виконавчого комітету (за згодою) 
 

Пономаренко 
Сергій Анатолійович 
 

– начальник сектора охорони 
публічного порядку 
Кіровоградського відділу поліції 
Головного управління 
Національної поліції 
Кіровоградської області 
 

Постолатій 
Артем Сергійович 

– заступник голови Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради  
 

 
 
 
Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики                                                                       С. Запорожан 


