
                                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                 від  ____________ № ___________ 

  

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського 

конкурсу «Людина року» 

Костін Тарас Вікторович міський голова, голова організаційного комітету 

голови організаційного комітету 

Бочарін Петро Петрович Секретар міської ради, заступник  

Губенко Валентина 

Валеріївна 

заступник міського голови, заступник голови 

організаційного комітету 

Курченко Антоніна  

Миколаївна 

начальник відділу культури і туризму міської 

ради, секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету:  

Борисюк Людмила 

Миколаївна 

директор міського  центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Переяславської міської ради 

Гайдак Василь Григорович депутат міської ради, начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради 

Глазунов Євгеній 

Юрійович 

радник міського голови (за згодою) 

Гребенщикова Ольга 

Юріївна 

керуюча справами виконавчого комітету міської 

ради 

Гич Тетяна Олексіївна начальник відділу підприємництва та споживчого 

ринку управління економіки виконавчого 

комітету міської ради 

Гриценко Артем 

Миколайович 

начальник КП Переяславського ВУКГ (за згодою) 

Голованова Раїса Петрівна генеральний директор центру соціального захисту 

пенсіонерів та інвалідів (за згодою) 

Гуща Микола 

Валентинович 

начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 



Дикий Олексій Степанович 

 

депутат міської ради (за згодою) 

Жарко Юлія Миколаївна начальник фінансового управління міської ради 

Іващенко Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри документознавства, керівник 

соціально-гуманітарним відділом ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди», канд. пед. наук (за згодою) 

Карпенко Галина Іванівна редактор газети «Вісник Переяславщини» (за 

згодою) 

Коваленко Вікторія 

Олексіївна 

начальник організаційного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

Ковальська Анелія 

Віталіївна 

директор Будинкуосвіти (за згодою) 

Коцур Віктор Петрович ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

іменіГригорія Сковороди» (за згодою) 

Кузьменчук Лариса 

Василівна 

директор КНП «Переяслав-Хмельницька 

центральна районна лікарня» (за згодою) 

Лисенко Сергій Олегович начальник Переяслав-Хмельницького районного 

сектору ГУ ДСНС України в Київськійобласті (за 

згодою)     

Лой Катерина Іванівна начальник служби у справах дітей та сім’ї 

виконавчого комітету міської ради 

Лопата Микола Петрович директор ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 

центр професійно-технічноїосвіти» (за згодою) 

Лукашевич Олексій 

Михайлович 

депутат міської ради, генеральний директор НІЕЗ 

«Переяслав» (за згодою) 

Матвієнко Олександр 

Володимирович 

депутат міської ради (за згодою) 

Мільгевський Валерій 

Миколайович 

начальник відділу з питань фізичної культури, 

молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради 



Навальна Марина Іванівна 

 

депутат міської ради (за згодою) 

ОверчукЛідіяМиколаївна депутат міської ради (за згодою) 

Скидан Максим 

Вікторович 

начальник Переяслав-Хмельницького відділу 

поліції ГУ  Національної  поліції в Київській 

області(за згодою) 

Римар Михайло 

Анатолійович 

начальник Центру зв’язку та управління ДСНС 

України (за згодою) 

 Ружановська Людмила 

Володимирівна 

депутат міської ради(за згодою) 

Саулко Вячеслав 

Володимирович 

 

депутат міської ради (за згодою) 

Сиворко  Михайло 

Михайлович  

депутат міської ради (за згодою) 

Спасик Тарас Тарасович начальник відділу капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Сущук Тетяна Вікторівна начальник КП « Управляюча компанія» 

Переяслав-

Хмельницькевиробничеуправлінняжитлово-

комунальногогосподарства» (за згодою) 

Устич Наталія Миколаївна заступник міського голови 

Шинкар Юрій Сергійович депутат міської ради (за згодою) 

Шимченко Людмила 

Анатоліївна 

депутат міської ради (за згодою) 

Щукін Василь Віталійович депутат міської ради(за згодою) 

Юденко Владислав 

Михайлович 

депутат міської ради (за згодою) 



Ярмоленко Олег 

Олександрович 

директор ТРК «Альта» (за згодою) 

Ярмоленко Петро 

Миколайович 

начальник відділу освіти міської ради 

 

 

 Керуюча справами виконавчого комітету  О. ГРЕБЕНЩИКОВА 

 

 


