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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 

 
04 вересня 2017 року     м. Олександрія 
        Зала засідань виконкому 
 
 
Присутні члени комісії: 6 чол. 
Відсутні члени комісії:  0 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря міської ради та 

керуючого справами виконавчого комітету 
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року 
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 96 «Про створення 

відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської міської ради» 
5. Про передачу завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво водоводу по 15 

мікрорайону (Куйбишевський мікрорайон) у м. Олександрії Кіровоградської області» 
коригування 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 «Про 
затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої символіки» 

7. Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення 
Олександрійської міської ради в новій редакції 

8. Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції 

9. Про запровадження послуги з патронату над дитиною 
10. Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 «Про 

встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій» 

11. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та 
продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 

12. Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах строкового 
сервітуту, в постійне користування, у власність (у т.ч. шляхом викупу) та в оренду 

13. Про надання гарантії Олександрійською міською радою для забезпечення виконання 
боргових зобов’язань КП «Теплокомуненерго» за договорами реструктуризації з НАК 
«Нафтогаз України»  

14. Про затвердження дислокації розміщення тимчасових майданчиків для торгівлі на 
території м. Олександрії та надання повноважень комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» справляти плату за ринкові послуги на 
тимчасових майданчиках для торгівлі 
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15. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 16.12.2016 № 200 «Про план 
підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 рік» 

 
1. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря міської 
ради та керуючого справами виконавчого комітету 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 
2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 96 «Про 
створення відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської 
міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити із змінами (доповненнями): п.2 розділу V додати фразу:  «…за 
погодженням з профільною комісією міської ради» 
 
5. СЛУХАЛИ: Про передачу завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво водоводу по 
15 мікрорайону (Куйбишевський мікрорайон) у м. Олександрії Кіровоградської області» 
коригування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 
«Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої символіки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 
населення Олександрійської міської ради в новій редакції 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про запровадження послуги з патронату над дитиною 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 
«Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
12. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах 
строкового сервітуту, в постійне користування, у власність (у т.ч. шляхом викупу) та в 
оренду 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити проект в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про надання гарантії Олександрійською міською радою для забезпечення 
виконання боргових зобов’язань КП «Теплокомуненерго» за договорами реструктуризації  
з НАК «Нафтогаз України» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження дислокації розміщення тимчасових майданчиків для 
торгівлі на території м. Олександрії та надання повноважень комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» справляти плату за ринкові послуги на тимчасових 
майданчиках для торгівлі 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились  
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 16.12.2016 № 200 
«Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
 
 
Голова комісії       ОСТРІВНИЙ М.С. 
 
Секретар комісії        КОЛОМІЙЦЕВ А.О. 


