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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 
16 грудня 2016 року       м. Олександрія 
         Сесійна зала 
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року 
3. Про міський бюджет на 2017 рік  
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 

58 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на 
впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.» 

5. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції та Структури 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

 
 

1. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 
року» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про міський бюджет на 2017 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 квітня  
2016 року № 58 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих 
ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції та Структури 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________  ЖЕЖЕРЯ В.О. 
 
Секретар комісії: ______________________  ХОЛОХОЛЕНКО О.А. 


