
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

02 червня 2022 року         № 68 

 
Про внесення змін до складу аукціонної комісії з продажу об’єктів  

малої приватизації комунальної власності Гребінківської 
міської територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» керуючись статтею 40, пунктом 6 статті 59, частиною 5 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 12 

сесії Гребінківської міської ради восьмого скликання від 13.08.2021 року №983 

«Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 

об’єктів власності Гребінківської міської територіальної громади» виконавчий 

комітет Гребінківської міської ради  

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до складу аукціонної комісії, утвореної згідно рішенням 
виконавчого комітету від 27.08.2021 року №235 «Про утворення аукціонної 
комісії з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності 
Гребінківської міської територіальної громади», а саме: 
1.1 ввести до складу аукціонної комісії завідувача юридичного сектору 
Гребінківської міської ради Сидоренка Руслана Миколайовича; 
1.2 у зв’язку з внесеними змінами затвердити склад аукціонної комісії з 
продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Гребінківської 
міської територіальної громади в новій редакції, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Зінченка В.М. 

 

 

Міський голова       Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

02.06.2022 №68 

 

Склад аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації  

комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади 

 
Зінченко Володимир Миколайович, перший заступник міського голови – голова 
комісії; 
Буйна Валентина Миколаївна, начальник відділу з питань майна Гребінківської 
міської ради – секретар комісії; 
Члени комісії:  
Зінченко Валерій Миколайович, заступник міського голови; 
Зінченко Андрій Васильович, начальник відділу інфраструктури, 
муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Гребінківської 
міської ради; 
Сидоренко Руслан Миколайович, завідувач юридичного сектору Гребінківської 

міської ради; 
Кладій Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу з питань майна 
Гребінківської міської ради.  

Рудь Владислав Олексійович, депутат міської ради, голова комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг (за згодою). 

 

 

 

Міський голова       Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 


