
                                                                                                             
Проєкт вноситься 

селищним головою 
 

РІШЕННЯ 
 

від  ___ липня 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради  
від 20 квітня 2021 року № 187 
« Про утворення комісії 
з житлових питань Олександрівської  
селищної ради, затвердження Положення  
про неї та персонального складу»  
 

Відповідно до підпункту 4 пункту а) статті 29, підпунктів 2, 3 пункту а) 
статті 30  Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Житлового Кодексу Української РСР, постанови Ради Міністрів Української 
РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою 
впорядкування надання і користування службовими жилими приміщеннями                  
на території Олександрівської селищної ради та в зв’язку з кадровими змінами  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 

 1. Внести зміни до складу комісії з житлових питань Олександрівської 
селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради від 20 квітня 2021 року № 187 «Про утворення 
комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради, затвердження 
Положення про неї та персональний складу» (додаються). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                   
Василя СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради  
«___» _________ 2022 року № ___ 

 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради 

 

Голова комісії 
 

СКЛЯРЕНКО 
Василь Іванович 

- заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
 

ЗАЇЧЕНКО 
Андрій Анатолійович 

-  начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради 

 
 

Секретар комісії 
 

САЛЬНІКОВА 
Клавдія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури,                  
житлово-комунального господарства               
та благоустрою Олександрівської 
селищної ради 
 

Члени комісії: 
 

АНТІПОВ 
Сергій Юрійович 
 

- керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради 
 

ШЕВЧЕНКО 
Сергій Петрович 

- начальник відділу юридичного  
забезпечення Олександрівської селищної 
ради 
 

ПИСЬМЕННА  
Галина Анатоліївна 

- начальник служби у справах дітей  
Олександрівської селищної ради 
 

ТИМКО 
Сергій Миколайович 

- начальник відділу освіти 
Олександрівської селищної ради 
 



 

ГРЕСЬ 
Алла Дмитрівна 

- директор комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради 
 

ЗУБАХА 
Олександр Стефанович 

- в.о. головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  
Олександрівської селищної ради 
 

БУРКІВСЬКА 
Анастасія Олександрівна 
 

- депутат Олександрівської селищної 
ради, голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку 
території, благоустрою та житлово-
комунального господарства (за згодою) 
 

___________________ 
 

 
 

 
 
 


