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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 
 
27 квітня  2018 року м. Олександрія  
 Сесійна зала 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про визнання замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення 

2. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
3. Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку по вул. Козацькій, 

41а 
4. Про затвердження програми розвитку територіального сервісного центру № 3542 

регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області на 2018 рік 
5. Про відведення земельної ділянки ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
6. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників 

податків м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів на 
2018 рік 

7. Про надання згоди на отримання кредитної лінії комунальному підприємству 
«Світлоцентр» Олександрійської міської ради 

 
 

1. СЛУХАЛИ: Про визнання замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 



2 
 

ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку по 

вул. Козацькій, 41а 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку територіального сервісного центру 

№ 3542 регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області на 
2018 рік 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про відведення земельної ділянки ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників 

податків м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного та 
місцевого бюджетів на 2018 рік 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на отримання кредитної лінії комунальному підприємству 

«Світлоцентр» Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
 
 
 
Голова комісії:        М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії         О. НЄГІНА 


