
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження оновленого складу  
архітектурно-містобудівної ради  
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  
від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні 
ради» та у зв’язку з кадровими змінами 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити оновлений склад архітектурно-містобудівної ради у новій редакції 

(додається). 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 17.05.2018 

№ 302 «Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.  
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ____ 

 
 

Склад 
архітектурно-містобудівної ради 

 
   Голова ради: 

 
ІГНАТЬЄВА  
Тетяна Юріївна 

- 
 

начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних 
робіт управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради, головний 
архітектор міста 

   
Заступник голови ради: 
 

(за посадою) 
 

- 
 

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

   Секретар ради: 
 
ОНОПРІЄНКО 
Алевтина Євгеніївна 

 
- 

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

    
Члени ради: 
 

ГРОБОВ  
Юрій Миколайович 
 

- начальник комунального підприємства 
«Госпрозрахункове проектно-виробниче бюро», член 
національної спілки архітекторів України 
 

КОЛІСНИК 
Дмитро Олександрович 
 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
УДСНС у Кіровоградській області, депутат міської ради 
(за згодою) 
 

КРАВЧЕНКО 
Світлана Василівна 
 

- інженер-проектувальник, член національної спілки 
архітекторів України (за згодою) 
 

КУЙДЕНКО 
Юлія Миколаївна 

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

МАКІТРЕНКО  
Юрій Олексійович 

- архітектор (за згодою) 
 
 

МАТВІЄНКО 
Михайло Володимирович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 
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ПІДГОРНА 
Різіде Саліхзянівна 

- спеціаліст І категорії відділу архітектури та ремонтно-
будівельних робіт управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 
 

ПОЛЯШЕНКО 
Тетяна Петрівна 
 

- архітектор, член національної спілки архітекторів України 
(за згодою) 

(за посадою) 
 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 
 

СКЛЯРОВ  
Іван Іванович 
 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


