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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 
            
Присутні члени комісії: Долгіх Олександр Леонідович 
 Жежеря Валентин Олександрович 
 Матвієнко Михайло Володимирович 
 Холохоленко Олег Анатолійович 
 
Відсутні члени комісії: Сулятицький Михайло Михайлович 
 Ходак Олександр Вячеславович 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Питання водовідведення стічних вод по вул. Пантаївській та вул. Пархоменка 

орієнтовною вартістю – 6,5 тис.грн. 
2. Питання водовідведення стічних вод на перехресті вул. Айвазовського та  

пров. Нижнього орієнтовною вартістю – 25,4 тис.грн. 
3. Питання відновлення профілювання ґрунтово-щебеневої дороги на ділянці від буд 

№ 1б до будинку № 20б по вул. Пантаївської орієнтовною вартістю 16,8 тис. грн. 
4. Відновлення профілювання ґрунтово-щебеневої дороги по вул. Краснодонців 

орієнтовною вартістю 158,657 тис.грн. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Питання водовідведення стічних вод по вул. Пантаївській та вул. Пархоменка 
орієнтовною вартістю – 6,5 тис.грн (питання № 1 порядку денного) 
 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови комісії Жежеря В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Фінансовому управлінню міської ради включити дане питання до видатків 
міського бюджету  на 2017 рік. Управлінню житлово-комунального управління, архітектури 
та містобудування міської ради забезпечити виконання робіт у 2017 році. 
 
2. СЛУХАЛИ: Питання водовідведення стічних вод на перехресті вул. Айвазовського та  
пров. Нижнього орієнтовною вартістю – 25,4 тис.грн  
 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови комісії Жежеря В.О. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Управлінню житлово-комунального управління, архітектури та містобудування 
міської ради забезпечити реалізацію даного питання у 2016 році. Фінансовому управлінню 
міської ради включити дане питання до видатків міського бюджету  на 2017 рік. 
 
3. СЛУХАЛИ: Питання відновлення профілювання ґрунтово-щебеневої дороги на ділянці від 
буд № 1б до будинку № 20б по вул. Пантаївської орієнтовною вартістю 16,8 тис. грн  
 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови комісії Жежеря В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Управлінню житлово-комунального управління, архітектури та містобудування 
міської ради забезпечити реалізацію даного питання у 2016 році. Фінансовому управлінню 
міської ради включити дане питання до видатків міського бюджету  на 2017 рік. 
 
4. СЛУХАЛИ: Відновлення профілювання ґрунтово-щебеневої дороги по вул. Краснодонців 
орієнтовною вартістю 158,657 тис.грн 
 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови комісії Жежеря В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Управлінню житлово-комунального управління, архітектури та містобудування 
міської ради забезпечити реалізацію даного питання у 2016 році. Фінансовому управлінню 
міської ради включити дане питання до видатків міського бюджету  на 2017 рік. 
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії ______________________   О. ЖЕЖЕРЯ 
 
Секретар комісії   ______________________   О. ХОЛОХОЛЕНКО 


