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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ОСВІТИ І НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ, СІМ’Ї, МОЛОДІ, 
ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 
08 вересня 2017 року      м. Олександрія 
         Сесійна зала  
 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 0 чол. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
2. Про надання гарантії Олександрійською міською радою для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань КП «Теплокомуненерго» за договорами реструктуризації з НАК 
«Нафтогаз України»  

3. 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 

4. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 16.12.2016 № 200 «Про план 
підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 рік» 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 58 «Про 
затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на 
впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.»  

6. Про внесення змін до рішення від 23.06.2017 № 324 «Про дозвіл на отримання 
відновлюваної кредитної лінії комунальному підприємству «Житлогосп» 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Про надання гарантії Олександрійською міською радою для забезпечення 
виконання боргових зобов’язань КП «Теплокомуненерго» за договорами реструктуризації з 
НАК «Нафтогаз України» 
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Голова комісії         С. МЕЛЬНИК 
 
Секретар комісії        І. БАРАНОВ 


