УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
8 СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ, ГЛАСНОСТІ, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ
23 грудня 2020 року

м. Олександрія
Зала засідань виконавчого
комітету міської ради

Присутні члени комісії: 3 чол.
Відсутні члени комісії: 1чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та апарату
Олександрійської міської ради
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 2021 рік
Про внесення змін до рішення міської ради від 05 грудня 2020 року № 10 «Про початок
реорганізації Звенигородської сільської ради та «Олександрійської селищної ради» міста
Олександрії Кіровоградської області шляхом приєднання до Олександрійської міської
ради»
Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської
міської ради на 2021-2023 роки
Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2021 року
Про затвердження ліквідаційного балансу комунальної установи «Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»
Про міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства
«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки
Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 № 855
Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки
Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2021 рік
Про затвердження Міської комплексної програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил,
постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 20212025 роки
Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік
Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради до
комунальної власності Олександрійської міської ради
Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників закладів освіти –
юридичних осіб
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15. Про передачу Пантаївській селищній раді земельної ділянки, будівель та майна закладів
охорони здоров’я
16. Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центр первинної медико –
санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради
17. Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центральна міська лікарня
м. Олександрії» Олександрійської міської ради
18. Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Дитяча міська лікарня»
Олександрійської міської ради
19. Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Міська стоматологічна
поліклініка» Олександрійської міської ради
20. Про передачу земельної ділянки, будівлі та майна
21. Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки
22. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
23. Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської міської
територіальної громади на 2021 рік
24. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання
адміністративних послуг м. Олександрії
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
26. Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік
27. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
28. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
29. Про оренду земельних ділянок
30. Про викуп земельних ділянок
31. Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3»
32. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення
переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»
33. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.08.2018 № 566 «Про погодження
ремонту орендованого приміщення по вул. Першотравневій, 9»
34. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень
35. Про звільнення від сплати земельного податку
36. Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади
в особі Олександрійської міської ради
37. Інформація про суспільно-політичну ситуацію в місті Олександрії у 2020 році
38. Інформація про релігійну ситуацію в місті Олександрії у 2020 році
39. Про розгляд депутатських запитів

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та
апарату Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«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 2021 рік
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ВИСТУПИЛИ: Рушковський О.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:
Передбачити кошти на купівлю двох макетів автомату (40 тис.грн), що є на озброєнні
ЗСУ, для навчання в учбових закладах міста та ОТГ на уроках військової підготовки.
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05 грудня 2020 року № 10
«Про початок реорганізації Звенигородської сільської ради та
«Олександрійської селищної ради» міста Олександрії Кіровоградської
області шляхом приєднання до Олександрійської міської ради»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: схвалити
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого
Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки

самоврядування

ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І., Рушковський О.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:
№
з/п
1
2.

Напрямки реалізації

Перелік заходів Програми

2
3
Розвиток активності 1) Участь у конкурсах, спільних
територіальних
проектах, програмах державних,
громад,
міжнародних,
громадських
організацій
та
фондів,
спрямованих
на
розвиток
місцевого самоврядування
2) Проведення організаційних
заходів для створення тексту та
обговорення і ухвалення Статуту
Олександрійської
міської
територіальної громади у новій
редакції, популяризація тексту
документу
шляхом
його
опублікування в електронному та
друкованому вигляді, проведенні
заходів,
спрямованих
на
обговорення та поширення знань
про Статут та його положення в
усіх
населених
пунктах
територіальної громади
3) Обговорення питання про
створення і запровадження нової
системи відзнак та нагород
місцевого
значення:
звання

3

Термін
Фінансува
Відповідальні за
виконання
ння
реалізацію заходу
4
5
6
2021-2023
45,0
Виконавчі
органи
роки
10,0
міської ради
2021 рік
15,0
2022 рік
20,0
2023 рік
2021-2023
роки

-

Виконавчі
міської ради

органи

2021-2023
роки

-

Виконавчі
міської ради

органи

№
з/п
1

Напрямки реалізації

Перелік заходів Програми

2

3
«Почесний
громадянин
Олександрійської
громади»,
День Олександрійської міської
територіальної громади; відзнаки
«За
заслуги
перед
Олександрійською громадою»,
диплому та пам’ятного знаку
«Лідер
Олександрійської
громади року»
2)
Нагородження
кращих
виробничників,
колективів
підприємств,
установ
і
організацій,
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування,
депутатів
місцевих
рад,
громадських
діячів, активістів міста за трудові
досягнення,
заслуги
у
забезпеченні соціального та
економічного
розвитку,
здійснення ефективної діяльності
органів
місцевого
самоврядування,
високу
професійну
майстерність,
громадську
та
благодійну
діяльність, проведення заходів
щодо забезпечення законності,
прав і свобод громадян, здобуття
значних успіхів у виробничій,
соціально-культурній, науковій,
правоохоронній,
міжнародній,
творчій, спортивній, громадській
та інших сферах діяльності,
вагомий внесок у створення
матеріальних,
культурних
і
духовних цінностей населених
пунктів
Олександрійської
міської територіальної громади
5) Виготовлення сувенірної,
нагородної та іншої продукції з
державною
символікою
та
символікою
Олександрійської
міської територіальної громади
1) Проведення
моніторингу
громадської
думки
міста
Олександрії
з
питань
життєдіяльності
міста,
соціологічних досліджень щодо
вивчення та надання детальної
оцінки соціально-економічної та
суспільно-політичної ситуації на
території
міської
громади,
економічної
та
фінансової
спроможності
2) Організація та проведення
громадських слухань з питань
соціально-економічного
розвитку
Олександрійської
міської територіальної громади,
бюджету громади та соціального

3.Проведення
заходів з розвитку
місцевого
самоврядування
6.

Моніторинг
громадської думки
щодо
діяльності
органів місцевого
самоврядування,
участь громадян у
вирішенні проблем
Олександрійської
міської
територіальної
грмоади

4

Термін
Фінансува
виконання
ння
4
5

Відповідальні за
реалізацію заходу
6

2021-2023
роки
2021 рік
2022 рік
2023 рік

210,0
60,0
70,0
80,0

Олександрійська
міська рада;
Олександрійський
міський голова;
Виконавчий комітет

2021-2023
роки
2021 рік
2022 рік
2023 рік
2021-2023
роки
2021рік
2022 рік
2023 рік

510,0
160,0
170,0
180,0

Управління
забезпечення
діяльності міської ради
Управління справами
міської ради
Виконавчі
органи
міської ради

2021-2023
роки
2021 рік
2022 рік
2023 рік

90,0
30,0
30,0
30,0

Виконавчі
міської ради

органи

№
з/п
1

Напрямки реалізації
2

Перелік заходів Програми
3
захисту населення

Термін
Фінансува
виконання
ння
4
5

Відповідальні за
реалізацію заходу
6

5. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя
2021 року
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу комунальної установи «Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
7. СЛУХАЛИ: Про міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства
«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2021-2025 роки
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І., Рушковський О.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3
ВИРІШИЛИ:

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Схвалити та визначити керівну особу виконавчого комітету, що постійно
співпрацює та координує діяльність комунального підприємства

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019
№ 855
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
10. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2021 рік
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0
5

ВИРІШИЛИ: Схвалити
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та
вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на
2021 рік
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - ___

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Відхилити та змінити на новий проект.
Комісія надала свої рекомендації та проект рішення.
Рекомендації комісії щодо діяльності виконавчих органів ради та керівників установ і
організацій закладів культури щодо підготовки проекту рішення Олександрійської
міської ради «Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії
на 2021 рік»
Начальнику управління культури і туризму
Олександрійської міської ради О.В.Переведенцевій
Директору Олександрійської міської
централізованої бібліотечної системи Т.В.Троцюк
Директору Олександрійського міського музейного центру
імені А.Ф.Худякової Ю.С.Банковській
Заступнику Олександрійського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради І.А.Чемирис
Комісія уважно розглянула проект рішення Олександрійської міської ради «Про
затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік» та
провела ретельний аналіз викладеного у ньому тексту, дослідила процедуру і якість
підготовки рішення, врахувала експертні оцінки та пропозиції краєзнавців,
представників громадськості міста,
РЕКОМЕНДУЄ:
1. На підставі пункту 1 Постанови КМУ від 13 червня 2000 р. № 950 «Про
затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону
України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування», заступнику Олександрійського міського
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.А.Чемирис розглянути питання, щодо
організації проведення службового розслідування з питань:
- недодержання посадовими особами місцевого самоврядування і авторами положень
проекту рішення, рішення Олександрійської міської ради від 11 липня 2012 року № 645 «Про
затвердження Положення про підготовку та видання Календаря знаменних і пам’ятних дат в
м. Олександрії»;
- неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами місцевого
самоврядування і авторами проекту що мають наслідком невнесення у згаданий проект
рішення важливих для громади дат, зокрема річниці заснування міста, а також щодо
невиконання термінів підготовки проекту рішення, а саме до 1 листопада кожного року.
2. Начальнику управління культури і туризму Олександрійської міської ради О.В.
Переведенцевій, директору Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи
Т.В.Троцюк, директору Олександрійського міського музейного центру імені А.Ф.Худякової
Ю.С. Банковській відповідально поставитись до формування проекту рішення щодо
складення Календаря знаменних і пам’ятних дат в м. Олександрії на 2022 рік та визначити
конкретних осіб, які є відповідальними за вказану роботу, а також під час підготовки
неухильно дотримуватись процедури підготовки проекту, зокрема термінів його підготовки
та початку обговорення та практичного застосування бібліотечними фахівцями,
краєзнавцями, науковцями, вчительством, студентством, широким загалом читачів для
практичного використання.
3. Вказати на потребу при підготовці проекту рішення враховувати включення у склад
громади інших населених пунктів Олександрійської територіальної громади, зокрема
с.Головківки, с.Ізмайлівка, с.Видне, с.Гайок, с.Пустельникове, с.Королівка, с.Піщаний Брід,
смт Олександрійське, с.Звенигородка, с.Марто-Іванівка та підготувати зміни до проекту
рішення внаслідок виявлення вказаних знаменних і пам’ятних дат у відповідності до
Положення, але не пізніше 1 лютого 2021 року.
4. Про результати розгляду і вжиті заходи щодо рекомендації комісії має бути
повідомлено не пізніше 1 лютого 2021 року.
13. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради
до комунальної власності Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
14. СЛУХАЛИ: Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників закладів
освіти – юридичних осіб
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
15. СЛУХАЛИ: Про передачу Пантаївській селищній раді земельної ділянки, будівель та
майна закладів охорони здоров’я
ГОЛОСУВАЛИ:
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«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
16. СЛУХАЛИ: Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центр
первинної медико – санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської
міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
17. СЛУХАЛИ: Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центральна
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
18. СЛУХАЛИ: Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Дитяча міська
лікарня» Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
19. СЛУХАЛИ: Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Міська
стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
20. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки, будівлі та майна
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025
роки
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:
Змінити у назві та тексті м. Олександрія на Олександрійська територіальна громада.
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22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І., Рушковський О.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:
Запропонувати управлінню економіки міської ради підготувати проект рішення щодо
застосування мораторію на штрафні санкції щодо невиконання перевізниками окремих
пунктів зобов’язань зобов’язань перевізників громадського транспорту на міських
маршрутах та договірних умов.
У зв’язку із скрутним становищем перевізників під час COVID-карантину.
23. СЛУХАЛИ: Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської
міської територіальної громади на 2021 рік
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:
1.9. Розвиток туристичної сфери.
Основні завдання:
- підтримка громадських ініціатив зі створення туристично-привабливих локацій та
об’єктів, надання організаційної та, за можливості, фінансової допомоги у забезпеченні
туристично-привабливих локацій необхідною інфраструктурою – відкритим інтернет
зв’язком, створенні інтерактивних виставкових площ, освітлення, впровадження охоронних
заходів;
- створення відкритих краєзнавчо-туристичних маршрутів для жителів громади в
населених пунктах – місті Олександрії, селі Головківка, селі Піщаний Брід;
- проведення в умовах карантинних обмежень віртуальних онлайн-заходів для
популяризації історії і сучасних туристично-краєзнавчих локацій, в тому числі онлайнконференцій, онлайн-презентацій, онлайн-зустрічей;
- проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційної сфери, облаштування та
забезпечення оглядових майданчиків у місцях відпочинку туристів;
- облаштування зупинок маршрутного транспорту, в тому числі з урахуванням потреб
маломобільних груп населення;
- проведення заходів з популяризації туристичного потенціалу, заходів спортивнооздоровчого туризму з врахуванням умов карантинних обмежень;
- підтримка розвитку сільського зеленого туризму; участь в реалізації проєкту
"Мандруй Кіровоградщиною" шляхом укладення договорів про співпрацю та активізації
діяльності туристично-рекреаційного бізнесу шляхом проведенню зустрічей та презентації
можливостей населених пунктів Олександрійської територіальної громади та сусідніх
територіальних громад - Приютівської, Попельнастівської, Новопразької та інших;
- впровадження цифровізації у туристичну сферу шляхом: впровадження електронних
квитків; застосування QR-кодів, RFID-міток; виготовлення електронних інформаторів.
2. Очікувані результати: створення сучасної туристичної інфраструктури та зростання
попиту на туристичні послуги; поширення інформації про туристичні ресурси; збільшення
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кількості туристів, локацій для туризму, обсягу надходжень до місцевого бюджету від сплати
туристичного збору.
2.3. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді, гендерної рівності
Основні завдання:
- відродження та збереження національних традицій і цінностей, створення передумов
щодо збереження різноманітності та етнічної різнобарвності серед жителів територіальної
громади;
- пошук цінностей, які забезпечуватимуть формування цілісного світогляду юнацтва та
молоді, людей середнього та старшого віку, яких мають об’єднувати загальні цінності
жителів громади;
- допомога у приборканні стереотипів щодо патерналізму держави та місцевої влади,
допомога у пошуку моделей створення самодостатніх особистостей, сімей;..

№
з/п
1
1.

2.

3

Фінансуванн
Заходи
Очікувані результати
я,
тис.грн
2
3
4
1. Відродження та збереження національних традицій і цінностей
Провести фестиваль для дітей з
4,0
Розвиток національних сімейних
обмеженими фізичними можливостями
традицій, підтримка обдарованих
«Повір у себе»
дітей, молоді
Посилення пропаганди моральних
Виховання почуття патріотизму,
цінностей та патріотичного виховання
активної громадянської позиції
молоді
Проведення онлайн-зустрічей, тренінгів
Створення передумов щодо
та запровадження індивідуальних форм
укріплення бажання громадян
роботи з юнацтвом і молоддю та іншими
всіх вікових категорій проживати
категорій населення громади для
на території громади та
формування цілісного світогляду жителів
реалізовувати себе в цій
громади
територіальній громаді

2.5. Підвищення якості освіти
Основними завданнями є:
- забезпечення права на освіту різними формами навчання, збільшення класів
математично-природничого профілю;
- запровадження у діяльності освітніх закладів періодичних заходів з медіаграмотності
та громадянської активності, вивчення основ демократичного суспільства із залученням до
реалізації практичних завдань;
- прагматизація освітніх навичок, шляхом надання можливостей отримати більше
інформації з практичних правових знань, правового захисту;
2.7.Культурний простір та збереження культурної спадщини
Основні завдання:
- збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення
доступності до культурної та природної спадщини;
- розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва і перехід до
оптимальних і сучасних моделей фінансування закладів культури і мистецтва;
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- впровадження сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій у діяльність
закладів культури, в тому числі музейну, відхід від моделі «музей-склад», впровадження
інноваційних моделей розповсюдження знань про історію краю, його сучасність;
- забезпечення проведення з врахуванням карантинних вимог і можливості їх реалізації
в онлайн-режимі, форумів, фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів,
загальноміських та Всеукраїнських свят;
…6) Забезпечення проведення форумів, фестивалів та конкурсів, заходів у напрямку
туризму, культурно-масових заходів, загальноміських та Всеукраїнських свят з врахуванням
карантинних обмежень.
2.8.Комунікативний простір, інформаційна діяльність
Основні завдання:
- проведення заходів з висвітлення стану реалізації Стратегії сталого розвитку міста
Олександрії до 2030 року, Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та
Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, програми економічного і соціального
розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік та діяльності органів
виконавчої влади в інформаційному просторі;
- забезпечення взаємодії з громадськими організаціями різного напрямку діяльності;
- випуск на конкурсній основі соціально-значущих, освітньо-пізнавальних, краєзнавчих
видань у паперовому та електронному вигляді, які сприяють формуванню цілісного
світогляду жителів громади, направленні на підтримку і розвиток соціальних зв’язків у
громаді, сприяють правовій, історичній та соціальній грамотності громадян;
- забезпечення умов для доступу до публічної інформації і реалізації на практиці
ефективних процедур для участі громадськості у вирішенні питань місцевого значенняпетиції, громадські слухання та інші форми безпосередньої участі громадян в ухваленні
рішень;
- проектування створення «бюджету громади» та реалізація проектів на практиці;
- сприяння формуванню розвитку громадянських інститутів, національної свідомості,
розвитку української державності, цілісних світоглядних цінностей жителів громади
- розробка та затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади у нових
межах в новій редакції з метою сформувати спільне бачення всіх об’єднаних громад та
зміцнення інституційних зав’язків між жителями різних територій та населених пунктів.
Очікувані результати: налагодження співпраці місцевого самоврядування та громади
шляхом проведення консультацій з громадськістю, підвищення громадської активності та
діяльності об'єднань громадян як важливих передумов вирішення проблем економічного і
соціально-культурного розвитку громади.
4.9.Безпека життєдіяльності людини, захист населення і території громади від НС
4.9.1. Безпека життєдіяльності людини
Основні завдання:
- забезпечення ефективної співпраці правоохоронних органів з міською громадою;
- створення
єдиної
системи
відеоспостереження,
встановлення
камер
відеоспостереження у громадських місцях, територіях які є криміногенно-небезпечниими і
потребують посиленої уваги правоохоронних органів; реалізація та фінансування за рахунок
бюджетів усіх рівнів та інших джерел програми «Безпечне місто»: виготовлення проектнокошторисної документації, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, монтаж,
обслуговування, придбання обладнання та предметів довгострокового використання;
4.9.2. Захист населення і території громади від НС
Мета: попередження випадків виникнення надзвичайних подій та ситуацій на території
Олександрійської міської територіальної громади; забезпечення захисту громадян і території
від негативних наслідків виникнення надзвичайних подій та ситуацій.
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Основні завдання:
- опрацювання питання створення в місті цілодобової комунальної аварійної служби, як
координуючого центру (можливо на базі існуючих комунальних підприємств) для швидкого
реагуванні на аварійні і надзвичайні ситуації;
24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в
Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про
бюджет міста Олександрія на 2020 рік»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити

26. СЛУХАЛИ: Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
27. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
28. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах
особистого строкового сервітуту
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
29. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
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30. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
31. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
ВИРІШИЛИ: Схвалити
32. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про
визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги
населенню»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 31.08.2018 № 566 «Про
погодження ремонту орендованого приміщення по вул. Першотравневій, 9»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
34. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
35. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
36. СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської
територіальної громади в особі Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
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37. СЛУХАЛИ: Інформація про суспільно-політичну ситуацію в місті Олександрії у 2020
році
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Відхилити та відправити на доопрацювання
38. СЛУХАЛИ: Інформація про релігійну ситуацію в місті Олександрії у 2020 році
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Відхилити та доопрацювати

Голова комісії

Олег ПАНІБРАТЕНКО

Секретар комісії

Олександр РУШКОВСЬКИЙ
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