
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ______________ 2021 року № ____ 

м. Олександрія  
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  
міської ради від 24 листопада 2020 року № 594  
«Про проведення конкурсу на визначення  
виконавців послуг зі збирання та вивезення  
твердих побутових відходів з багатоквартирних  
житлових будинків м. Олександрії» 
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку 
з кадровими змінами 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від 24 листопада                  
2020 року № 594 «Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та 
вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків                                 
м. Олександрії» в додаток 1 «Склад комісії з конкурсного відбору суб’єктів господарювання 
для надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних 
житлових будинків м. Олександрії» та викласти його в новій редакції згідно з додатком.  

 
2. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

розмістити на сайті Олександрійської міської ради та в газеті «Вільне слово» інформаційне 
повідомлення про перенесення кінцевого терміну приймання та розкриття конкурсних 
пропозицій учасників конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення 
твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії на                 
28 січня 2021 року.  

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від «___» _________ 2021 року № ___ 

 
Склад 

комісії з конкурсного відбору суб’єктів господарювання для надання послуг 
зі збирання та вивезення твердих побутових відходів 

з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії 
 

Голова комісії: 
 

ГУГЛЕНКО  
Юрій Олександрович  
 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
ОЧКОВСЬКА 
Анна Геннадіївна 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович 

- головний спеціаліст, еколог управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 
 

 
Члени комісії: 

 
БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, 
начальник житлово-комунального відділу  
 

ЗАРІЦЬКИЙ  
Віталій Васильович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань економічної і інвестиційної політики, планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (за 
згодою) 
 

КУЗЕМА  
Вікторія Олегівна 

- спеціаліст І категорії, юрисконсульт управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 
 

МАТВІЄНКО  
Михайло Володимирович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, будівництва та 
раціонального використання природних ресурсів (за згодою) 
 

ПОВСТЯНИЙ  
Павло Вікторович 

- голова правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на території Південно-Західного мікрорайону міста 
(за згодою)  
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СЕРГІЄНКО  
Оксана Григорівна  
 

- начальник планово-економічного відділу управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
 

СКЛЯР 
Юрій Анатолійович 
 
 

- начальник юридичного управління міської ради 

ЦІПОВ’ЯЗ 
Валентин Валерійович 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

ЧЕРЕВАШКО  
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


