
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
 
21 березня 2017 року      м. Олександрія 
         Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Гриценко С.П., Горошко А.О., Заріцький В.В., Моцний Є.С., Олійник Н.В. 
 
Відсутні члени комісії:  2 чол. 
Смакула М.М., Дожджаник В.В. 
 
Запрошені:  Бондаренко В.І., заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 
  Долгіх О.Л., начальник КП «Житлогосп» 
  Олійник І.А., начальник КП «Благоустрій» 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про роботу в 2017 році КП «Житлогосп» 
2. Про роботу в 2017 році КП «Благоустрій» 
3. Про план роботи ЖКГ міста на 2017 рік 

 
1. СЛУХАЛИ: Долгіх О.Л., директора КП «Житлогосп» «Про роботу в 2017 році КП 
«Житлогосп». 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Заріцький В.В.: Щодо сміттєзбиральних майданчиків. Щодо звернення ОСББ «АРКА» 
про залишок коштів в КП «Житлогосп». Про створення умов для підйому інваліда до 
під’їзду. 
 

Долгіх О.Л., директор КП «Житлогосп»: Зазначив, що додаткових майданчиків не 
буде, просто зараз частіше вивозиться сміття, будуть проводитись збори старших будинків і 
вирішуватись питання щодо контейнерів.  

Повідомив, що на всі звернення ОСББ « АРКА» наданні юридичні відповіді.  
Щодо підйому інваліда до під’їзду питання вирішиться за звернення мешканців.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
 



ВИРІШИЛИ: схвалити та доручити: 
1. Доручити голові комісії скласти депутатський запит від імені постійної комісії на 

виділення 303800грн при корегуванні бюджету для виготовлення закритих контейнерів для 
сміття. 

2. Доручити заступнику голови комісії Заріцькому В.В. підготувати депутатське 
звернення стосовно обстеження будинку по вул. Г.Сталінграду, 21 з визначенням суми, 
необхідної для виконання робіт і виділення з місцевого бюджету. 

3. Доручити депутату Горошку А.О. звернутися до управління ЖКГ стосовно талонів 
на вивіз сміття за 2015-2017 рр. в розрізі місяців, доповісти на засіданні комісії в четвертий 
тиждень квітня місяця 2017 року. 
 
2. СЛУХАЛИ: Олійника І.А., директора КП «Благоустрій» Про роботу в 2017 році КП 
«Благоустрій» 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Моцний Є.С.: Щодо необхідності грейдерування вулиць в районі 8 школи. 
 

Олійник І.А., повідомив, що підприємство всі роботи виконує відповідно до заявок 
УЖКГ. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доручити: 

1. Доручити депутату Моцному Є.С. від імені комісії підготувати депутатське 
звернення до УЖКГ про грейдерування вул. Некрасова. 

2. Доручити голові комісії Гриценку С.П. підготувати звернення від імені комісії до 
КП «Житлогосп» та КП «Благоустрій» стосовно виділення коштів з місцевого бюджету для 
придбання техніки. 

3. Доручити заступнику голови комісії Заріцькому В.В. підготувати депутатське 
звернення від імені комісії стосовно використання суміші для посипання доріг в зимовий 
період в розрізі місяців за 2016-2017 рр. 
 
3.СЛУХАЛИ: Бондаренка В.І., заступника начальника управління ЖКГ «Про план роботи 
ЖКГ на 2017 рік». 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Гриценко С.П.: Про невідкладні питання ЖКГ, на які потрібні видатки при 
корегуванні бюджету. 
  

Олійник Н.В.: Про планування контролю та заміни водопровідних труб в 
багатоповерхівках. 
 

Долгіх О.Л., директор КП «Житлогосп»: Порекомендував звернутись в КП 
«Житлоустрій». Масово заміну провести неможливо через брак коштів. Частково можливо 
при наявності коштів. 
 

Горошко А.О.: Про роботу ПП «Екологія» 
 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доручити: 

1. Доручити голові комісії від імені комісії підготувати депутатське звернення до 
управління ЖКГ стосовно позачергових задач для виділення коштів. 

2. Доручити Горошку А.О. від імені комісії підготувати депутатське звернення до ПП 
«Екологія» щодо роботи (економічного стану, обсягів робіт, відповідності тарифів). 
 
 
 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
 
Секретар комісії         Н. ОЛІЙНИК 


