
1 
 

 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
2. Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 

організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2018 рік 

3. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2018 рік 
4. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської 

міської ради на 2018-2020 роки 
5. Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва 

м. Олександрії на 2018 рік 
6. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2018 рік 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ВИСТУПИЛИ: Фуртак Л.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання 
молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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3. СЛУХАЛИ: Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Черевашко Р.Є. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 
Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Фуртак Л.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва 
м. Олександрії на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Марковська Л.Д. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
 П. 4 додатку викласти в редакції: «Створення окремої платформи на офіційному Веб-
сайті Олександрійської міської ради (далі – по тексту)». 
 
6. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
 Схвалити з доповненнями (додаються). 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ 
розвитку архівної справи м. Олександрії на 2018 рік 

 На розгляді господарського суду Донецької області знаходиться справа по здійсненню 
ліквідаційної процедури ПрАТ «Енерговугілля», в складі якого залишилися документи з 
кадрових питань (особового складу) та основної діяльності підприємств колишнього 
об’єднання «Олександріявугілля»: брикетної фабрики «Димитрівська», Олександрійської 
ТЕЦ-3, Олександрійського рудоремонтного заводу, управління по монтажу, демонтажу та 
ремонту гірничошахтного обладнання, розрізів «Костянтинівський», «Байдаківський», 
«Балахівський», «Верболозівський», «Михайлівський», навчально-курсового комбінату. 
 Ліквідатор ПрАТ «Енерговугілля» не отримав фінансування для упорядкування 
документів, виникла загроза їх втрати. 
 Результат таких дій не може задовольнити територіальну громаду міста і на сьогодні, і 
в майбутньому, так як є загроза порушення законних прав і інтересів громадян на отримання 
інформації про свою роботу і заробітну плату. 
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 Пропозиція ліквідатора, керівника профспілки вугільної галузі, колишніх працівників 
підприємств прийняти документи з кадрових питань (особового складу) та основної 
діяльності до архівного відділу на даний час не може бути реалізована, так як: 
 - архівний відділ не в повній мірі підготовлений для приймання і зберігання великої 
кількості документів (необхідно провести ремонт приміщень для розміщення архіву, 
оснастити їх стелажами, системами кондиціювання повітря, охоронно-пожежною 
сигналізацією, тощо), 
 - упорядкування документів для їх приймання потребує значних коштів і задіяння 
щомісяця 5 працівників протягом 4-5 років, 
 - персоналу відділу недостатньо для обслуговування вказаних документів. 
 Для вирішення питання передачі до архівного відділу Олександрійської міської ради 
документів з кадрових питань (особового складу) та основної діяльності частини 
вищезазначених підприємств пропонуємо доповнення до Програми розвитку архівної справи 
м. Олександрії на 2018 рік, а також передбачити введення з січня 2018 року до складу 
трудового архіву 1 (однієї) штатної одиниці – головного спеціаліста по роботі з 
документами. 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ 
розвитку архівної справи м. Олександрії на 2018 рік 

ЗАВДАННЯ № 2 
щодо підготовки документів з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) 

брикетної фабрики «Димитрівська», Олександрійської ТЕЦ-3, Олександрійського 
рудоремонтного заводу, розрізу «Костянтинівський» ПрАТ «Енерговугілля» 

№ 
з/п 

 
 

Найменування заходу 

 
Відповідальні 
 за виконання 

 
Строк 

виконання,  
роки 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 
 з міського 
бюджету,  
тис.грн 

1 2 3 4 5 
1. Придбання витратних матеріалів для виконання 

робіт, спрямованих на  упорядкування і 
підготовку документів до приймання до 
трудового архіву (папір, папка-справа, клей, 
скотч, олівці, коректор, нитки, тканина, інше) 

Архівний відділ 
міської ради 

2018 60,00 

2 Придбання обладнання та устаткування для 
пошиття справ (станки для пошиття справ, 
дриль, станок для обрізування паперу, 
стелажі, картонажі, стільці, шафи для 
облікових документів, тощо) 
 

Архівний відділ 
міської ради 

2018 100,00 

3 Надання Центром зайнятості працівників для 
громадських робіт по упорядкуванню 
документів (щомісяця, по 4-5 чол. на весь 
період упорядкування) 

Управління 
справами міської 

ради Центр 
зайнятості 

2018 
 
 

2018 

90,00 
 
 

(90,00 -ЦЗ) 
 

 Всього:   250,00 
 

+(90,00 -ЦЗ)= 
 340,00 

 Всього по Завданню 2   470,00 
 В цілому по Програмі   770,00 

 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


