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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ І 
СФЕРИ ПОСЛУГ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

 
 
29 червня 2016 року                                                                                     м. Олександрія  
 
Присутні: 4 чол. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 
Про попередній розгляд проектів рішень виконавчого комітету 

 
1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про утворення, визначення 
чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради 7 скликання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1 «ПРОТИ» - 3 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити 
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про створення відділу 
державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити: в положенні про ком. Структура відділу п. 2 
виключити слово (право) 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про збільшення загальної 
чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про заохочення голів 
квартальних комітетів міста» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про затвердження оновленого 
складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої 
символіки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про затвердження Програми 
розвитку органів самоорганізації населення у м. Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1 «ПРОТИ» - 3 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити 
 
7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про звернення депутатів 
Олександрійської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про перспективний план роботи 
Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про зміни до складу постійних 
комісій міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій та з питань стратегічного розвитку та 
планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 3 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити 
 
10. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «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» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 22.04.2016 № 37 «Про реформування комунального підприємства 
"Редакція газети "Вільне Слово"»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2 «ПРОТИ» - 2 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: комісія не визначилась 
 
12. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.10.2015 № 1779 «Про Програму розвитку архівної справи  
м. Олександрії на 2016 рік»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про передачу до статутного 
фонду комунального підприємства «Теплокомуненерго» лічильників теплової енергії» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/4 з балансу комунального 
підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Папуга»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/3 з балансу комунального 
підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «БЕРІЗКА-143/3»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному (Леніна), 120 з балансу 
комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ОЛІМП -120»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про передачу 
багатоквартирного житлового  будинку по вул. Івана Чиркіна (20 років Жовтня), 16 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ТОПОЛЬ-16»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Острівного М.С. «Про відведення земельних 
ділянок у власність шляхом продажу, у тимчасове користування на умовах строкового 
сервітуту та в оренду» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити в редакції профільної комісії 
 
 
 
 
 
Голова комісії:   ______________________  ОСТРІВНИЙ М.С. 
 
Член комісії:   ______________________  БОНДАРЕНКО О.А. 


