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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 
 

27 січня 2021 року м. Олександрія  
Сесійна зала міської ради 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про прийняття майна комунальної власності комунальної установи «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської селищної 
ради Олександрійського району Кіровоградської області» до комунальної власності 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

2. Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської селищної ради 
Олександрійського району Кіровоградської області» шляхом приєднання до 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

3. Про затвердження передавального акта Звенигородської сільської ради 
4. Про затвердження передавального акта «Олександрійської селищної ради» міста 

Олександрії Кіровоградської області 
5. Про прийняття майна комунального підприємства «Водолій» Приютівської селищної ради 

з комунальної власності Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області до комунальної власності Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

6. Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради 
Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної власності 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

7. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 11 «Про 
затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та апарату 
Олександрійської міської ради» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет  
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна комунальної власності комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області» до комунальної власності Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської 
області» шляхом приєднання до територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акта Звенигородської сільської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акта «Олександрійської селищної ради» 

міста Олександрії Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна комунального підприємства «Водолій» Приютівської 

селищної ради з комунальної власності Приютівської селищної ради 
Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної 
власності Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної 
власності Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 11 «Про 
затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та 
апарату Олександрійської міської ради» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про 

бюджет  Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити: надати інформацію щодо витрат на утримання 

первинної медичної ланки, яка обслуговує селищні та сільські територіальні 
громади та знаходиться на утриманні Олександрійської територіальної 
громади. 

 
 
 
Голова комісії  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 


