УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21.05.2014 №121
м.Красноармійськ

Про координаційну раду
по боротьбі з наркоманією
при міській раді

З метою формування та ефективної реалізації державної політика у сфері запобігання
поширенню наркоманії та підвищення ефективності боротьби з нею, у зв’язку з кадровими
змінами, керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад координаційної ради по боротьбі з наркоманією при міській
раді (додається).
2. Рішення виконкому міському міської ради від 18.01.2012 № 3 «Про координаційну
раду по боротьбі з наркоманією при виконкомі міської ради» вважати таким, що втратило
чинність.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
21.05.2014 №121

СКЛАД
координаційної ради по боротьбі з наркоманією при міській раді

Балашов
Володимир Юрійович

заступник міського голови,
голова координаційної ради

Петлюченко
Сергій Павлович

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної
та адміністративної роботи міської ради,
заступник голови координаційної ради

Саркісян
Ніна Вікторівна

головний лікар КЛПУ "Міський наркологічний
диспансер м. Красноармійська", заступник
координаційної ради (за згодою)

Лашина
Галина Петрівна

лікар–нарколог КЛПУ "Міський наркологічний
диспансер м.Красноармійська", секретар координаційної
ради (за згодою)

голови

Члени ради:
Баркулов
Юрій Вікторович

генеральний директор ТОВ „ТК „Орбіта” (за згодою)

Безручко
Наталія Вікторівна

спеціаліст з питань загальної середньої освіти
відділу освіти міської ради

Волкова
Тетяна Олександрівна

головний лікар Комунальної медичної установи
„Центр первинної медико-санітарної допомоги”

Деміденко
Людмила Петрівна

директор центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді міської ради

Маслова
Алла Кузьмівна

начальник служби у справах дітей міської
ради

Михайленко
Валерій Іванович

начальник кримінальної міліції у справах
дітей МРВ ГУМВС України в Донецькій області
згодою)

(за

3
Костюченко
Віталій Вікторович

голова комітету у справах сім’ї та молоді
міської ради

Кутній
Максим Сергійович

в.о. начальника СБНОН МРВ ГУМВС України в
Донецькій області (за згодою)

Петриков
Олексій Миколайович

начальник відділу охорони здоров’я міської ради

Поліщук
Віктор Іванович

голова комітету з фізичної культури та спорту
міської ради

Полях
Віталій Валентинович

начальник Красноармійського МРВ ГУМВС України
в Донецькій області (за згодою)

Прилепський
Віктор Володимирович

директор ТОВ „Телебачення „Капрі” (за згодою)

Шутько
Сергій Леонідович

головний лікар Красноармійської ЦРЛ

Керуючий справами
виконкому ради

Н.П. Ярова

