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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
08 лютого 2017 року       м. Олександрія 
         Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії:  3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про списання з балансу КП «Міська друкарня» Олександрійської міської ради 
матеріальних цінностей 

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік 
3. Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Про 

розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза» 
4. Про внесення до переліку видатків місцевого бюджету на 2017 рік суми коштів для 

надання фінансової допомоги ГО «Друг» на улаштування вольєрів в кількості 23 шт. в м. 
Олександрії 

5. Про перспективний план роботи постійної комісії з питань стратегічного розвитку 
та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 

 
1. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу КП «Міська друкарня» Олександрійської міської ради 
матеріальних цінностей 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
3. СЛУХАЛИ: Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту 
«Про розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення до переліку видатків місцевого бюджету на 2017 рік суми 
коштів для надання фінансової допомоги ГО «Друг» на улаштування вольєрів в кількості 23 
шт. в м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування і управлінню економіки в місячний термін розробити 
Програму утримання безпритульних собак.  
 
5. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи постійної комісії з питань стратегічного 
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії:   ______________________   С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії:  ______________________   Н. ОЛІЙНИК  


