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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  

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про списання з балансового обліку управління освіти, молоді та спорту міської 
ради сараю з підвалом та естакади. 

2. Про списання з балансового обліку управління освіти, молоді та спорту міської 
ради автомобіля. 

3. Про списання майна з балансового обліку МК ЛПЗ – Міська лікарня № 3. 
4. Про списання автомобіля  з балансового обліку МК ЛПЗ – Дитяча міська лікарня. 
5. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року 
6. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
7. Про внесення доповнень до рішення  міської ради від 16.12.2016 № 201 «Про 

проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2017 рік» 
8. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії 

за 2016 рік 
9. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2016 рік 
10. Про розгляд звернення територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Олександрії щодо надання проїзних квитків  
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про списання з балансового обліку управління освіти, молоді та спорту 
міської ради сараю з підвалом та естакади. 
 
ВИСТУПИЛИ: Гриценко С.П., запропонував перенести на наступну комісію з роз’ясненнями 
юридичного відділу управління освіти. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити пропозицію. 
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2. СЛУХАЛИ: Про списання з балансового обліку управління освіти, молоді та спорту 
міської ради автомобіля. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про списання майна з балансового обліку МК ЛПЗ – Міська лікарня № 3. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про списання автомобіля  з балансового обліку МК ЛПЗ – Дитяча міська 
лікарня. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 
року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення  міської ради від 16.12.2016 № 201 «Про 
проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2017 рік». 
 
ВИСТУПИЛИ: Гриценко С.П., запропонував перенести розгляд питання на наступне 
засідання комісії. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити пропозицію 
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8. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії за 2016 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради за 2016 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Олександрії щодо надання проїзних квитків. 
 
ВИСТУПИЛИ: Гриценко С.П., висловив пропозицією щодо планування та розрахунку 
проїзду соціальних працівників 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити пропозицію 
 
 
 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


