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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
РЕГЛАМЕНТУ, ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ 
25 травня 2016 року                                                                                     м. Олександрія  
 
ПРИСУТНІ:  
Воробченко М.М. 
Банковський О.Г. 
Мацак Я.О. 
Нєгіна О.Ю.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про попередній розгляд проектів рішень міської ради: 
1.1. Про зміни до складу постійних комісій міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції 
та інвестицій та з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної політики 

1.2. Про відкликання голови постійної комісії міської ради з питань стратегічного 
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 

1.3. Про затвердження Комплексної Програми профілактики злочинності в м. 
Олександрії на 2016-2020 роки 

1.4. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 
2016 року 

1.5. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 

1.6. Про зміну найменування виконавчого органу та затвердження Положення про 
управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради 

1.7. Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення у 
м. Олександрії на 2016-2020 роки 

1.8. Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання 

1.9. Про створення відділу державного архітектурно-будівельного контролю 
Олександрійської міської ради 

 
2. Про розгляд депутатського запиту Гриценка С.П. 

 
1.1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про зміни до складу 
постійних комісій міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, 
зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій та з питань стратегічного 
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 01 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
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1.2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про відкликання голови 
постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної політики 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: знято з голосування згідно з юридичним висновком та відсутністю подання. 
 
1.3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про затвердження 
Комплексної Програми профілактики злочинності в м. Олександрії на 2016-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
1.4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про перспективний план 
роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2016 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
1.5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про звернення депутатів 
Олександрійської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
1.6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про зміну найменування 
виконавчого органу та затвердження Положення про управління з питань цивільного 
захисту Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
1.7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про затвердження Програми 
розвитку органів самоорганізації населення у м. Олександрії на 2016-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
 
 
 



3 

1.8. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про утворення, визначення 
чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради 7 скликання 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 02  «ПРОТИ» - 02  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
1.9. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про створення відділу 
державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про розгляд депутатського 
запиту Гриценка С.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: порушень в роботі секретаря міської ради по питанню організації підготовки 
сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради комісія не виявила. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________    М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії:  ______________________   О. НЄГІНА 


