
 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, 
БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
12 січня 2016 року                                        м. Олександрія 
 
Присутні члени комісії: 
Гриценко С.П, Горошко А.О, Дожджаник В.В., Олійник Н.В, Смакула М.М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про проведену роботу КП «Житлогосп» в 2015 році 
2. Про утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні 

реєстратори Олександрійської міської ради» 
3. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
4. Про внесення змін до кладу постійної комісії з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та 
інвестицій 

5. Про пільгові перевезення 
 
1.СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. – Про проведену роботу КП 
«Житлогосп» в 2015 році.  

Повідомив, що: 
На засідання був запрошений директор КП «Житлогосп» він не з’явився причина 

не відома. 
Було надіслане депутатське звернення, щодо роботи КП «Житлогосп», а саме: 
1.Копія договорів з мешканцями будинків. 
2.Залишок коштів. 
3.Копії договорів на виконання робіт. 
4.Заборгованість мешканців. 
5.Скільки коштів отримало КП «Житлогосп». 
Дуже багато скарг від мешканців міста щодо ремонту будинків, хотілося б 

поспілкуватися з цього приводу з керівником підприємства щоб покращити роботу даного 
підприємства. Виборці вимагають дій зі сторони влади. Для того щоб був результат 
потрібна співпраця. А ми бачимо ігнорування наших запрошень на засідання, запитів і ін. 
Директор КП «Житлогосп» та начальник фінансового управління не з’являються навіть  
на засідання.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

Смакула М.М., повідомив, що на депутатське звернення до КП «Житлогосп», КП 
«Житлоустрій» щодо договору та актів виконаних робіт в 2015 році, отримав відповідь, 
що задовольнити його запит не можуть. Кошти мешканці витрачають, а робота не 
ведеться.  

Запропонував направити до прокуратури листа від комісії, щоб потребували від КП 
«Житлогосп» та КП «Благоустрій» надати інформацію ,щодо договорів і актів виконаних 
робіт. 



Дожджаник В.В., запропонував дане питання винести на розгляд депутатів та 
звернутися до міського голови. 
 

Горошко А.О., запропонував надати міському голові протокол і запит відносно 
даного питання, а вирішення питання через прокуратуру зняти. 

 
Заріцький В.В., запропонував звернутися до міського голови Цапюка С.К. щодо 

запрошення директора КП «Житлогосп», директора КП «Теплокомуненерго» на засідання 
19.01.2016року. о 15-00 год. 

Доручити надати такі документи:  
1.Копії договорів. 
2.Залишки коштів. 
3.Заборгованість. 
4.Акти виконаних робіт. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценко С.П. – Про утворення виконавчого 
органу Олександрійської міської ради «Державні реєстратори Олександрійської міської 
ради». 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Сардига І.М. 
Повідомила, що проект рішення вноситься відповідно до пункту 5 ч.1.ст.ст. 26,38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 
26.11.2015р.№835-8 «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів 
України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів 
України», у зв’язку з передачею органам місцевого самоврядування повноважень з 
надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців, враховуючи службову записку начальника 
Олександрійського міськрайонного управління юстиції Тригуб В.Ф. від 09.12.2015 
№01.01-07-605, за поданням міського голови Цапюка С.К.  
 

Гриценко С.П., задав запитання про порядок переходу державних реєстраторів, чи 
закладені кошти в бюджет. 

 
Сардига І.М., повідомила, що перехідний період розрахований до квітня 2016 року, 

обов’язкова передача міській раді. 
 
Гриценко С.П., запропонував:  
1. Утворити виконавчий орган Олександрійської міської ради «Державні 

реєстратори Олександрійської міської ради» за рахунок збільшення загальної чисельності 
апарату міської ради та її виконавчих органів на дві штатні одиниці. 

2. Затвердити положення про виконавчий орган «Державні реєстратори  
Олександрійської міської ради» (додається)  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 



 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. – Про збільшення загальної 
чисельності апарату міської ради. 
Виступили: 

Яременко С.П., повідомила, що проект рішення вноситься відповідно до ст.ст. 
26,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України 
«Про адміністративні послуги», ст. 6 Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою створення більш 
сприятливих умов для розвитку підприємництва у м.Олександрії та подальшого 
спрощення надання адміністративних послуг в м.Олександрії, враховуючи подання 
міського голови Цапюка С.К. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. – Про внесення змін до кладу 
постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і 
сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій. 

Повідомив, що відповідно до ч.3 ст.47,ч.2 ст.49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.2 ст.20 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», ст.15 Регламенту Олександрійської міської ради 6 скликання, затверджено рішення 
міської ради від 29.12.2012 №856, зі змінами, враховуючи рішення міської ради від 
25.12.2015 № 25 «Про обрання секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання» 
пропонується проектом рішення виключити зі складу постійної комісії міської ради 
Богоявленську Олену Миколаївну, обрану секретарем Олександрійської міської ради 7 
скликання. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» -0  
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. – Про пільгові перевезення. 

Повідомив, що наразі відсутня субвенція на пільгові перевезення, потрібно 
вирішити питання. З міського бюджету виділять 500 000грн. на 1 квартал.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

Горошко А.О., запропонував пільговим категоріям надавати адресну допомогу. 
 
Гриценко С.П., запропонував вирішення даного питання перенести на 26.01.2016 і  

запросити перевізників, начальника управління соціального захисту населення на 15-00 
год. 

Перевізників запросить Горошко А.О.  
Начальника управління соціального захисту населення запросить – Смакула М.М. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» -0  
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
Голова комісії        ГРИЦЕНКО С.П.   
Секретар комісії        ОЛІЙНИК Н.В. 


