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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 
 
15 грудня 2017 року м. Олександрія  
 Сесійна зала 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 

2018 рік 
5. Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 2018 рік 
6. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2018 року 
7. Про звернення до Асоціації міст України щодо розподілу стабілізаційної дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам 
9. Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2018 рік 
10. Про міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки 
11. Про затвердження програми «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії 

Кіровоградської області» та надання згоди на її реалізацію 
12. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 

території м. Олександрії на 2018-2020 роки 
14. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
15. Про затвердження міського бюджету на 2018 рік 
16. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2018 рік 
17. Про списання котла з балансового обліку загальноосвітнього навчального закладу I-III 

ст. № 6 Олександрійської міської ради 
18. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та 

продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
19. Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах строкового 

сервітуту 
20. Про відведення земельних ділянок у постійне користування 
21. Про відведення земельних ділянок у власність (у т.ч. шляхом викупу) 
22. Про відведення земельних ділянок в оренду та стягнення плати за землю 
23. Про проведення земельних торгів 
24. Про звіт постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності, 

етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання 
корупції 
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25. Про звіт постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального використання 
природних ресурсів 

26. Про звіт постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, регуляторної політики 

27. Про звіт постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій 

28. Про звіт постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, соціального захисту населення 

 
1. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва м. 

Олександрії на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання  

на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
6. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 

2018 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
7. СЛУХАЛИ: Про звернення до Асоціації міст України щодо розподілу стабілізаційної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
9. СЛУХАЛИ: Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 

2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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10. СЛУХАЛИ: Про міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Оптимізація системи теплозабезпечення  

м. Олександрії Кіровоградської області» та надання згоди на її реалізацію 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території м. Олександрії на 2018-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 

2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
17. СЛУХАЛИ: Про списання котла з балансового обліку загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ст. № 6 Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
18. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної 
документації 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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19. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах 
строкового сервітуту 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
20. СЛУХАЛИ:  Про відведення земельних ділянок у постійне користування  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
21. СЛУХАЛИ:  Про відведення земельних ділянок у власність (у т.ч. шляхом викупу) 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
22. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок в оренду та стягнення плати за землю 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
23. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
24. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги 
 
25. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та 
раціонального використання природних ресурсів 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
26. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та 

планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
27. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції 
та інвестицій 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
28. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, соціального захисту населення 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 


