
 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, 
БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ,РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
05 січня 2016 року                                        м. Олександрія 
 
Присутні члени комісії: 
Горошко А.О., Дожджаник В.В., Заріцький В.В., Моцний Є.С., Олійник Н.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про утворення ,визначення чисельності, затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання за проектом рішення 
Коломійцева А.О. 

2. Про недовіру міському голові. 
3. Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олександрійської міської ради за проектом рішення міського 
голови. 
 
1. СЛУХАЛИ: заступника голови Заріцького В.В. Про утворення ,визначення чисельності, 
затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 
7 скликання за проектом рішення Коломійцева А.О. 
 Повідомив, що відповідно ст.46 ч.21, ст.3 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.6-7 ч.2 ст.19 «Про статус депутатів міської ради» 
кандидатури, щодо персонального складу були обговорені і затверджені підготовчою 
комісією, ми виносимо на голосування.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
2. СЛУХАЛИ: заступника голови Заріцького В.В. – Про недовіру міському голові. 

Повідомив, що проект рішення вноситься відповідно до п.10 ч.1 ст.26, ч.15 ст.46, 
ч.11 ст.47, ч.2 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
порушення Олександрійським міським головою прав депутатів місцевої ради визначених 
п.6,7 ч.2 ст.19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.50 Регламенту 
Олександрійської міської ради 6 скликання, допущені на 2 сесії Олександрійської міської 
ради сьомого скликання 25 грудня 2015року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 



ВИРІШИЛИ: не визначились 
 
3 СЛУХАЛИ: Горошка А.О – запропонував винести на голосування проект рішення 
міського голови «Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального 
складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради». 
 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови Заріцький В.В. запропонував проголосувати за дане 
питання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 3  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились. 
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії       ЗАРІЦЬКИЙ В.В. 
  
Секретар комісії        ОЛІЙНИК Н.В. 
 


