УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
8 СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЖИТЛА, ЗЕМЛІ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

22 грудня 2020 року

м. Олександрія
Зала засідань виконавчого
комітету міської ради

Присутні члени комісії: 5 чол.
Відсутні члени комісії: 3 чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та апарату
Олександрійської міської ради
Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік
Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки
Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу
Про затвердження старост Олександрійської міської ради
Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 05 грудня 2020 № 6
«Про утворення, визначення чисельності та затвердження персонального складу
виконавчого комітету Олександрійської міської ради 8 скликання»
Про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності
Олександрійської територіальної громадив особі Олександрійської міської ради
Про затвердження структури територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів та
апарату Олександрійської міської ради
ВИСТУПИЛИ: Схвалити.
Окрема думка депутатів Горошка А.О. та Богоявленської О.М.: затвердити
старосту с. Звенигородка, с. Марто-Іванівка, с. Головківське та додати до
структури
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити за голосуванням окремої думки
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2. СЛУХАЛИ: Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 4

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 1

ВИРІШИЛИ: Не визначились.
Окрема думка депутата Богоявленської О.М.:
Прийняття бюджету повинно відбуватись після проведення громадських слухань.
Пункт 15 змінити: «приймати пропозиції з обов’язковим подальшим розглядом.
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025
роки
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які
виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для
такого продажу
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження старост Олександрійської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 05 грудня
2020 № 6 «Про утворення, визначення чисельності та затвердження
персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради
8 скликання»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
7. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до
комунальної власності Олександрійської територіальної громадив особі
Олександрійської міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій
редакції
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити

Голова комісії

Сергій МАКАРЕНКО

Секретар комісії

Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА
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