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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 
 
31 березня 2017 року      м. Олександрія 
         Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії:  0 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
2. Про внесення змін в рішення міської ради від 23 листопада 2012 року № 764 «Про 

затвердження положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
у новій редакції» 

3. Про затвердження передавального акта комунального підприємтва «Редакція 
газети «Вільне Слово» 

4. Про розгляд звернення гр. Савельєвої Л.П. від 10.03.2017 № С-346 
5. Про виконання протокольного доручення 28 сесії щодо розроблення Положення 

про використання коштів на проведення заходів, в яких приймають участь депутати міської 
ради, при цьому розпорядником коштів визначити управління справами виконавчого 
комітету міської ради 
 
 
1. СЛУХАЛИ: «Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 23 листопада 2012 року № 764 
«Про затвердження положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії» у новій редакції»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавального акта комунального підприємтва «Редакція 
газети «Вільне Слово» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення гр. Савельєвої Л.П. від 10.03.2017 № С-346» 
 
ВИСТУПИЛИ: Воробченко М.М., Банковський О.Г., Мацак Я.О., Нєгіна О.Ю. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Запросити депутата Бойка Ю.Р. на наступне засідання комісії та отримати 
пояснення, та запросити заявника. 
 
5. СЛУХАЛИ: «Про виконання протокольного доручення 28 сесії щодо розроблення 
Положення про використання коштів на проведення заходів, в яких приймають участь 
депутати міської ради, при цьому розпорядником коштів визначити управління справами 
виконавчого комітету міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Комісія вважає недоцільним розроблення даного Положення в зв’язку з 
дефіцитом коштів в міському бюджеті. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 


