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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 
 
18 січня 2017 року       м. Олександрія 
         Зала засідань виконавчого  
         комітету, каб. 203 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. (Мацак Я.О.) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про зміни та доповнення до Регламенту міської ради 7 скликання 
2. Про затвердження Положення про звітування Олександрійського міського голови, 

виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Олександрійської міської ради 
3. Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Державним 

агентством енергоефективності та енергозбереження України, Відокремленим підрозділом 
Державного підприємства «Вінницький експертний центр з енергоефективності» «Центр 
залучення зелених інвестицій» та Олександрійською міською радою 

4. Про схвалення Меморандуму про співробітництво та побратимські стосунки між м. 
Олександрія (Україна) та м. Сант-Кугат (Іспанія) 

5. Про схвалення Меморандуму про співробітництво між Олександрійською міською 
радою, Академією публічно-приватного партнерства та Ardana Consultants 

6. Про повноваження підписання Меморандуму порозуміння між Рамат-Ган та 
Олександрійською міськими радами 

7. Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту 
«Про розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза» 

8. Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції та Структури Олександрійського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

9. Про затвердження Програми енергозбереження та комплексної модернізації 
вуличного освітлення м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2020 рр. 

10. Про затвердження графіку проведення звітів постійних комісій міської ради на 
сесіях міської ради у 2017 році (без проекту рішення) 

11. Про затвердження орієнтовного графіку проведення засідань постійних комісій 
Олександрійської міської ради 7 скликання у каб. 203 із забезпеченням он-лайн трансляції 
(без проекту рішення) 

12. Про розгляд звернення Приходько Л.І., головного редактора КП «Редакція газети 
«Вільне Слово», щодо виконання протокольного доручення 25 сесії міської ради 16.12.2016 
 
1. СЛУХАЛИ: «Про зміни та доповнення до Регламенту міської ради 7 скликання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: комісія не визначилась 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про звітування Олександрійського міського 
голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Олександрійської міської рад» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити та направити на доопрацювання, в зв’язку з невідповідністю проекту 
рішення нормам чинного законодавства 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Державним 
агентством енергоефективності та енергозбереження України, Відокремленим підрозділом 
Державного підприємства «Вінницький експертний центр з енергоефективності» «Центр 
залучення зелених інвестицій» та Олександрійською міською радою» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співробітництво та побратимські стосунки 
між м. Олександрія (Україна) та м. Сант-Кугат (Іспанія)» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співробітництво між Олександрійською 
міською радою, Академією публічно-приватного партнерства та Ardana Consultants» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: «Про повноваження підписання Меморандуму порозуміння між Рамат-Ган та 
Олександрійською міськими радами» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: «Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації 
проекту «Про розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції та Структури Олександрійського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми енергозбереження та комплексної модернізації 
вуличного освітлення м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2020 рр.» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження графіку проведення звітів постійних комісій міської ради 
на сесіях міської ради у 2017 році» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження орієнтовного графіку проведення засідань постійних 
комісій Олександрійської міської ради 7 скликання у каб. 203 із забезпеченням он-лайн 
трансляції (без проекту рішення)» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Приходько Л.І., головного редактора КП «Редакція 
газети «Вільне Слово», щодо виконання протокольного доручення 25 сесії міської ради 
16.12.2016» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити. Протокольне доручення виконувати недоцільно в 
зв’язку з завершенням реформування. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 


