
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від                   2021 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про внесення 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 
822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій», з метою реалізації проектів економічного і соціального розвитку 
Олександрійської територіальної громади, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

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

Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням  міської ради 
від 24.12.2020 року № 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 з 
питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку та з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження 
духовності, сім’ї, молоді та спорту 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                              №  

 
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:  
 
1. Основні завдання підпункту 2.5. «Підвищення якості освіти» доповнити підпунктом 

наступного змісту: 
- реалізація проекту «Капітальний ремонт. Заміна вікон на металопластикові віконні 

блоки ІІ корпусу НВК “ЗНЗ № 12-ДНЗ”, вул. Дружби, 4, сел. Олександрійське,                                 
м.  Олександрія, Кіровоградська область»; 

 
2. Основні завдання підпункту 2.6. «Розвиток фізичної культури і спорту» доповнити 

підпунктом наступного змісту: 
- реалізація проекту «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборному, 130, 

м.  Олександрія, Кіровоградська область». 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
 

 


