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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  

 
13 червня 2017 року      м. Олександрія 
        Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії:  2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 95 «Про утворення, 

визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету 
Олександрійської міської ради 7 скликання» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2015 № 1773 «Про затвердження 
Програми інформатизації Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки» 

4. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2017 року 
5. Про квартальні комітети міста 
6. Про скасування рішень виконавчого комітету від 23.03.2017 № 190 «Про продовження 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та від 20.04.2017 № 288 «Про демонтаж 
рекламних засобів, встановлених на розподільній смузі пр. Соборного та по 
вул. Братській (біля житлового будинку № 44 по вул. Григорія Усика)» 

7. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 
2016 рік 

8. Про затвердження Програми підтримки впровадження реформи децентралізації надання 
адміністративних послуг в м. Олександрії на 2017-2020 роки 

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

 
1. СЛУХАЛИ: Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 95 «Про 
утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради 7 скликання» 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2015 № 1773 «Про 
затвердження Програми інформатизації Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 
2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про квартальні комітети міста 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про скасування рішень виконавчого комітету від 23.03.2017 № 190 «Про 
продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та від 20.04.2017 № 288 «Про 
демонтаж рекламних засобів, встановлених на розподільній смузі пр. Соборного та по 
вул. Братській (біля житлового будинку № 44 по вул. Григорія Усика)» 
 
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання комісії. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії за 2016 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки впровадження реформи 
децентралізації надання адміністративних послуг в м.Олександрії на 2017 – 2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. 
9. СЛУХАЛИ: Про списання сараю з підвалом та естакади з балансового обліку управління 
освіти, молоді та спорту міської ради 
 
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання комісії. 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


