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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 
 
01 лютого 2019 року м. Олександрія  
 Сесійна зала 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 3 чол. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів 
2. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів 
3. Про затвердження Положення про фінансове управління Олександрійської міської ради 

в новій редакції 
4. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/3 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім 141/3 
5. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 98 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «КВАДРАТ 98» 
6. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/2 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім 143/2» 
7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 93 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Грудневий 93» 
8. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 35 в управління 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Анастасія 35» 
9. Про преміювання міського голови Цапюка С.К. з нагоди ювілею 
 
1. СЛУХАЛИ: Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про фінансове управління Олександрійської 
міської ради в новій редакції  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
4. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 

141/3 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Наш Дім 141/3 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
5. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 

Соборному, 98 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «КВАДРАТ 98» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
6. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 

143/2 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Наш Дім 143/2» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
7. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 

93 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Грудневий 93» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
8. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 35 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Анастасія 35» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
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9. СЛУХАЛИ:  Про преміювання міського голови Цапюка С.К. з нагоди ювілею 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
 
 
 
 
Секретар комісії        А. ХОЛОХОЛЕНКО 


