
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про затвердження складу комісії з добору  
земельних ділянок, які виставляються для  
продажу на аукціоні або права на які  
виставляються для такого продажу 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 
25.03.2021 № 256 та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити склад комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу 
на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу, у складі: 

голова комісії - 
ГУГЛЕНКО Юрій Олександрович, перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 
члени комісії: 
БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна, депутат міської ради (за згодою), 
ГОРОШКО Анатолій Олегович, депутат міської ради (за згодою), 
ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна, начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних 

робіт управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, головний архітектор міста, 

КОЛІСНИК Дмитро Олександрович, депутат міської ради (за згодою), 
МАКАРЕНКО Сергій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради з питань 

приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин (за згодою), 
РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович, начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради, 
СКІЧКО Дмитро Олексійович, депутат міської ради (за згодою), 
ШКЛЯРУК Юрій Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 
представник територіального органу Держгеокадастру у Кіровоградській області (за 

згодою). 
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2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.12.2020 № 48 
«Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для 
продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу». 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
 

 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


