
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від ___ червня 2021 року № ____ 
 

м. Олександрія 
 
Про проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг із захоронення побутових 
відходів на території сміттєзвалища 
м. Олександрії 
 

Відповідно до ст. ст. 25, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово – комунального 
господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації  
полігонів побутових відходів», враховуючи протокол позачергового засідання міської комісії 
з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.05.2021 №9 та 
актів обстеження території міського полігону від 04.03.2021 і 02.06.2021 з метою 
впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими 
відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними) на сміттєзвалищі м. Олександрії. 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуги із 
захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на території 
сміттєзвалища м. Олександрії згідно з додатком 1. 

 
2. Комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуги із захоронення 

побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на території сміттєзвалища м. 
Олександрії  забезпечити організацію та проведення конкурсу відповідно до Положення про 
порядок проведення конкурсу із визначення виконавця послуг із захоронення потових 
відходів на території сміттєзвалища м. Олександрії затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради від 24.07.2019 № 481 «Про проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг із захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища 
м. Олександрії». 

 
3. Рішення конкурсної комісії про результати проведення конкурсу із визначення 

виконавця послуг із захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, 
ремонтних) на території сміттєзвалища м. Олександрії подати на розгляд виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради. 

 
4. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

Олександрійської міської ради направити повідомлення ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ-ЕКО 2019» 
про проведення нового конкурсу на визначення виконавця послуги із захоронення побутових 
відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на території сміттєзвалища м. Олександрії. 
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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 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ червня 2021 року № ____ 

 
Склад 

комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги із захоронення 
побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на території 

сміттєзвалища м. Олександрії 
Голова комісії: 

СУЛЯТИЦЬКИЙ 
Михайло Михайлович 

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

 

Заступник голови комісії: 
БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

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

 

Секретар комісії: 
МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович 

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

 

Члени комісії: 
ДІЛІЄВ  
Ігор Володимирович 

- депутат Олександрійської міської ради (за згодою) 
 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Віталій Васильович 

- депутат Олександрійської 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 м. Олександрії 

КОНОВАЛОВ 
Василь Миколайович 
 

- начальник Олександрійського міського управління  
Держпродспоживслужби (за згодою) 

КУЗЕМА  
Вікторія  Олегівна 

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

 

МАТВІЄНКО  
Михайло Володимирович 
 

- депутат Олександрійської міської ради (за згодою) 

СКЛЯР 
Юрій Анатолійович 
 

- заступник начальника юридичного управління міської ради  

СЕРГІЄНКО  
Оксана Григорівна  
 

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

ЦІПОВ’ЯЗ 
Валентин Валерійович 

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

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету   Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


