
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ 
постійних комісій міської ради 

з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 
постійної комісії  
з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій 
постійної комісії 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин  

 
25 листопада 2016  року                                                               м. Олександрія  
 
 
Присутні: РАКУТА С.М., ШЕВЧЕНКО П.М., КОЛІСНИК Д.О., БОНДАРЕНКО О.А., 
ЛОЦМАН В.О., ОСТРІВНИЙ М.С., ВОРОБЧЕНКО М.М.,ГОРОШКО А.О.,  
ГРИЦЕНКО С.П., ДОЖДЖАНИК В.В.,ЗАРІЦЬКИЙ В.В.,ОЛІЙНИК Н.В 
 
                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Надання згоди про виділення під заставу приміщення КП «Міська друкарня» по 
вул. Шевченка,81 площею 567м2 для Регіонального фонду підтримки підприємництва в 
Кіровоградській обл. на отримання кредиту ФО-П Гончаренко Т.І. 

 
СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П.   
Запропонував головуючим спільної комісії обрати Ракуту С.М. 
 
ВИСТУПИЛИ:  
Ракута С.М – запропонував обрати головуючим  спільної комісії Гриценка С.П.  
 
Гриценко С.П.- проголосувати за пропозиції : 
За кандидатуру Ракути С.М 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 6 
За кандидатуру Гриценка С.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 
ВИРІШИЛИ: головуючий спільної комісії Гриценка С.П. 
 
1.СЛУХАЛИ: головуючого спільної комісії Гриценка С.П. – повідомив, що Гончаренко 
Т.І. звернулася для отримання приміщення під «Швейно-виробничий комплекс» 
 



ВИСТУПИЛИ: 
директор міського Фонду підтримки підприємництва Ревенець Л.Д., надала коротку 
інформацію про:  

- пошив одягу 
- мета – створення  близько 30 робочих місць 
- кредит 700 тис. з них 699тис з Фонду підтримки підприємництва в Кіровоградській 

обл.,а 1000грн. з Фонду підтримки підприємництва в м. Олександрії. 
- надання міською радою приміщення  для цеху з пошиття одягу, частина 

приміщення КП «Міська друкарня» по вул.Шевченка,81 
- надання приміщення під заставу в оренду або як варіант безоплатне строкове 

користування 
- детальна інформація в бізнес плані. 
 
ФО-П Гончаренко Т.І. 
- заробітна плата працівника 3500грн 
- пошиття спец.одягу для ПТУ 
- розрахунки видатків за вищими критеріями 

 
Дожджаник В.В. запитав про місце попередньої роботи 
 
ФО-П Гончаренко Т.І. - ательє «Оксана» 
 
Дожджаник В.В. запитав чи є попередні домовленості щодо замовлень та збуту продукції 
 
ФО-П Гончаренко Т.І  відповіла, що домовленості не офіційні 
 
Ракута С.М. запитав про ризики, приміщення 
 
ФО-П Гончаренко Т.І. ризики завжди є, приміщення не використовується чому не 
надати 
Богоявленська О.М. запропонувала створити умови для розвитку підприємництва  
 
Острівний М.С. запитав чому немає конкурсу  
 
ФО-П Гончаренко Т.І. відповіла, що його проводять в обласній раді 
 
Заріцький В.В. запропонував проводити тендери, визначити замовників, визначити 
ризики, визначити яка буде заробітна плата, всього 200м2 для 30 чоловік 
 
ФО-П Гончаренко Т.І. надала інформацію, що буде дві робочі зміни приблизно по 12 
чоловік в зміну 
 
Гриценко С.П. запропонував надати чіткі економічні розрахунки 
 
ФО-П Гончаренко Т.І. все в бізнес плані 
 
Богоявленська О.М. запропонувала переформувати, та допомогти 
 
Гриценко С.П. ФО-П Гончаренко Т.І повинна надати всім депутатам надати бізнес-план з 
чіткими економічними розрахунками та більш розширеною інформацією. 

 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» -12 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ»- 0 

 
ВИРІШИЛИ: 
ФО-П Гончаренко Т.І. повинна надати всім депутатам бізнес-план з чіткими 
економічними розрахунками та більш розширеною інформацією. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:   ______________________   С. ГРИЦЕНКО 
 
Голова комісії   ______________________   С. РАКУТА 
 
Голова комісії   ______________________   М. ОСТРІВНИЙ 
 
Секретар комісії:  ______________________   Н. ОЛІЙНИК  


