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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 

 
10 червня 2016 року                                                            м. Олександрія  
        Сесійна зала 
 
ПРИСУТНІ: 
Приходько В.М.  
Темник Т.В.  
Хірса В.П.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
2. Про підтримку участі комунального підприємства «Теплокомуненерго» у проекті 

«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та надання дозволу 
3. Про розгляд земельних питань 
4. Про передачу багатоквартирного житлового  будинку по вул. 6-го Грудня, 150 з 

балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Грудневий» 

5. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім-143» 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Хірсу В.П. про внесення змін до міського 
бюджету на 2016 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення.  
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Хірсу В.П. про підтримку участі комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» у проекті «Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України» та надання дозволу 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Хірсу В.П. про розгляд земельних питань 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Хірсу В.П. про передачу багатоквартирного 
житлового  будинку по вул. 6-го Грудня, 150 з балансу комунального підприємства 
«Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Грудневий» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Хірсу В.П. про передачу багатоквартирного 
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143 з балансу комунального підприємства 
«Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім-
143» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________  ХІРСА В.П. 
 
Секретар комісії: ______________________  ПРИХОДЬКО В.М. 
 


