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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 грудня 2019 року м. Олександрія  
 Сесійна зала  
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії  

на 2020 рік 
2. Про міський бюджет на 2020 рік 
3. Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок за 

використання майна комунальної власності територіальної громади міста Олександрії 
4. Про земельну ділянку по проїзду Поліграфістів, 1 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження 

Положення про управління економіки Олександрійської міської ради в новій редакції» 
6. Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Олександрійською селищною 

радою власних повноважень з утримання закладів та установ бюджетної сфери 
7. Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Звенигородською сільською 

радою власних повноважень з утримання закладів та установ бюджетної сфери 
8. Про затвердження в новій редакції Положення про управління освіти, молоді та спорту 

Олександрійської міської ради 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. 

Олександрії на 2020 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2020 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок 
за використання майна комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по проїзду Поліграфістів, 1 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про 

затвердження Положення про управління економіки Олександрійської 
міської ради в новій редакції» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

6. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням 
Олександрійською селищною радою власних повноважень з утримання 
закладів та установ бюджетної сфери 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Звенигородською 

сільською радою власних повноважень з утримання закладів та установ 
бюджетної сфери 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення про управління освіти, 

молоді та спорту Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Член комісії         Олег БАНКОВСЬКИЙ 
 
Секретар комісії       Оксана Нєгіна 


