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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 
 
 
20 жовтня 2016 року       м. Олександрія 
         Каб. 203 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про ініціювання створення Асоціації «Сталі та розумні міста України» та 
затвердження Статуту Асоціації «Сталі та розумні міста України» 

2. Про проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради сьомого скликання 
перед виборцями 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2015 № 1597 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 30.11.2007 № 513 «Про квартальні комітети міста» 

4. Про звіт постійної комісії міської ради з питань освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
6. Про затвердження Положення про управління стратегічного планування 

Олександрійської міської ради в новій редакції 
7. Про затвердження Положення про управління економіки Олександрійської міської 

ради в новій редакції 
8. Про затвердження Положення про архівний відділ Олександрійської міської ради в 

новій редакції 
9. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2017 рік 
10. Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Олександрії на період 

до 2017 року 
11. Про надання дозволу на продаж автомобіля територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Олександрії, придбаного за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

12. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг м.Олександрії 

13. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Міліцейській, 131 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ЩАСЛИВА ОСЕЛЯ – 131» 

14. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Першотравневій, 51 
з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ПОКРОВСЬКИЙ 51» 
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15. Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення 
енергоефективності в будівлях бюджетної сфери міста Олександрія Кіровоградської області 
2016-2020 рр. 

16. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 

17. Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне 
користування, тимчасове користування на умовах строкового сервітуту та в оренду, про 
поділ земельних ділянок 

18. Про затвердження Положення про управління приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради у новій редакції 

19. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою: 
м. Олександрія, вул. Шевченка, 74 

20. Різне: 
- Інформація про виконання міських програм за І півріччя 2016 року, затверджених 

рішеннями міської ради 
- Інформація про стан виконання депутатських запитів і звернень 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про ініціювання створення Асоціації «Сталі та розумні міста України» та 
затвердження Статуту Асоціації «Сталі та розумні міста України»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради сьомого 
скликання перед виборцями» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2015 № 1597 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2007 № 513 «Про квартальні комітети 
міста»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про звіт постійної комісії міської ради з питань освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління стратегічного планування 
Олександрійської міської ради в новій редакції» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: п. 5.2 «Начальник» замінити на 
«спеціалістів» та прибрати «спеціалістів управління» оскільки це дублює п. 7 
 
7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління економіки Олександрійської 
міської ради в новій редакції» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про архівний відділ Олександрійської міської 
ради в новій редакції» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: «Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2017 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Олександрії на 
період до 2017 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на продаж автомобіля територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Олександрії, придбаного за 
рахунок коштів місцевого бюджету» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м.Олександрії» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: «Про передачу багатоквартирного житлового будинку по  
вул. Міліцейській, 131 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЩАСЛИВА ОСЕЛЯ – 131» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: «Про передачу багатоквартирного житлового будинку  
по вул. Першотравневій, 51 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ПОКРОВСЬКИЙ 51» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення 
енергоефективності в будівлях бюджетної сфери міста Олександрія Кіровоградської області 
2016-2020 рр.» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про управління приватизації, оренди майна 
та землі Олександрійської міської ради у новій редакції» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: «Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за 
адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 74» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
     (підпис) 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 
     (підпис) 


