
 

 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від      лютого  2022 року №  

 
м. Олександрія 

 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету міської ради від 09.12.2021 № 931 
 

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 30, ст. 40, ч. 6 ст. 59   Закону  України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 
«Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 
приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 
враховуючи протокол житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам при 
виконавчому комітеті Олександрійської міської ради від 09.02.2022 № 1 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до складу житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та 
надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам 
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради (згідно з додатком). 
 

2. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
від      лютого  2022 року №  
 

СКЛАД 
житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам при 
виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 

Голова комісії  
ЧЕМЕРИС                                     - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
Ірина Анатоліївна                             органів ради  
 
             Заступник голови комісії 
САВЧЕНКО                                   - заступник начальника управління житлово-комунального       

  Геннадій Олександрович                господарства, архітектури та містобудування міської ради 
 
                                                                   Секретар комісії 
БУРДА  - головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
Наталія Юріївна    управління житлово-комунального господарства,               
                                                         архітектури та містобудування міської ради  
 

Члени комісії 
БАРАНОВ - депутат міської ради ( за згодою ) 
Іван Михайлович 
 
ГОРОШКО  - депутат міської ради ( за згодою ) 
Анатолій Олегович 
 
ЖОСАН  - депутат міської ради ( за згодою ) 
Роман Олександрович 
 
КОВАЛЕНКО                                - начальник бюджетного відділу фінансового управління 
Зоя Володимирівна                          міської ради 

 
КУДРЯ                                            - координатор з адвокації громадської організації «Десяте  
Володимир Станіславович              квітня» (за згодою ) 
 
ЛІНКЕВИЧ           - завідувач сектору моніторингу та перевірки всіх видів    
Костянтин Михайлович              соціальної підтримки управління соціального захисту     
                                                           населення міської ради 
ПИСАРЕВСЬКИЙ            - начальник відділу внутрішньої політики міської ради 
Євген Анатолійович 

  
СКЛЯР 
Юрій Анатолійович  

 - заступник начальника юридичного управління міської 
  ради 

 
САМОХІНА 
Яна Олександрівна 
 
ТОПОЛЬ 
Людмила Миколаївна  
 

 - головний спеціаліст управління приватизації, оренди      
   майна та землі міської ради 
 
 - фахівець із соціальної роботи соціальної служби в    
   громаді Олександрійського міського центру соціальних    
   служб 



 
 
 
 
ЧУГУЄВЕЦЬ  
Валентина Миколаївна     
                           

 
 
 
- голова громадської організації « Перемога» (за згодою ) 

 

ЯКОВЛЕВ  - начальник служби у справах дітей міської ради 
Юрій Олександрович 
 
  
  
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


