
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від                        2021 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 24.12.2020 
№ 32 «Про Програму економічного  
і соціального розвитку Олександрійської  
територіальної громади на 2021 рік» 
 

Відповідно до пп. 1) п. а) ст. 27, пп.4) п.а) ст.28, ст.30, пп.1), 4) п.а) ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону України «Про освіту», 
враховуючи лист управління освіти, молоді та спорту від 28.01.2021 № 13-9/34, з метою 
забезпечення пільговим проїздом педагогічних працівників до  місця роботи і додому,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням  міської ради 
від 24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 
територіальної громади на 2021 рік», згідно з додатком. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради 
та на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних обов’язків . 

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.  
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від                              №  

 
Зміни та доповнення до рішення  міської ради від 24.12.2020 № 32  

«Про Програму економічного і соціального розвитку  
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» 

 
У розділі ІІІ. Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2021 рік доповнити 

пункт 2.5. Підвищення якості освіти абзацом: 
«- забезпечення педагогічних працівників навчальних закладів, підпорядкованих 

управлінню освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, безкоштовним проїздом 
на міських автобусних маршрутах до місця роботи і додому протягом навчального року». 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
 

 


