
УКРАЇНА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 10 грудня 2013 року          № 668 
 

 
Про затвердження міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової 
освіти населення м. Кіровограда у новому складі 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента 
України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму 
правової освіти населення», враховуючи зміни у структурі виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради та у зв’язку з кадровими змінами 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової 

освіти населення м. Кіровограда у новому складі згідно з додатком. 
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 10 травня 2011 року № 465 «Про 
затвердження міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 
населення м. Кіровограда у новому складі». 
 
 
 
Міський голова            О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вовенко 22 85 83 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
10 грудня 2013 року 
№ 668 
 

СКЛАД 
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 

м. Кіровограда 
 

Голова ради 
 

Дрига 
Вадим Вікторович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 
Співголови ради: 

 
Гуріна 
Людмила Василівна 

- начальник Кіровоградського міського 
управління юстиції (за згодою) 

   
Колюка 
Олег Сергійович 

- начальник юридичного управління 
Кіровоградської міської ради 

 
Секретар ради 

 
Пархоменко 
Ірина Євстафіївна 

- начальник відділу організаційно-
правового забезпечення 
Кіровоградського міського управління 
юстиції (за згодою) 

 
Члени ради: 

 
Байрамова 
Марина Анатоліївна  

- методист відділу сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

   
Грищенко 
Надія Андріївна 

- начальник відділу з питань 
внутрішньої політики Кіровоградської 
міської ради 

   
Єрмаков 
Ігор Геннадійович 

- голова постійної комісії з питань 
забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян 
Ленінської районної у м. Кіровограді 
ради (за згодою) 
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Журавльова 
Ольга В’ячеславівна 

- головний спеціаліст відділу 
юридичного та фінансового 
забезпечення управління освіти 
Кіровоградської міської ради 

   
Костенко 
Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 
Кіровоградської міської ради 

   
Краснокутський 
Олег Володимирович 

- директор Кіровоградського міського 
центру соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді 

   
Назарець 
Анна Федорівна 

- начальник відділу культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 

   
Рацул 
Олександр Анатолійович 

- голова Кіровської районної у 
м. Кіровограді ради  

   
Сисак 
Ірина Олександрівна 
 

- начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради 
 

Стеценко 
Андрій Григорович 
 

- заступник начальника 
Кіровоградського слідчого ізолятора 
(за згодою) 
 

Язловецька 
Тетяна Володимирівна  

- перший заступник начальника 
Управління Державної міграційної 
служби у Кіровоградській області 
(за згодою) 
 

Якунін 
Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із 
засобами масової інформації 
Кіровоградської міської ради 

 
 
 

Начальник юридичного управління           О.Колюка 


