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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ГОЛІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
15 січня 2021 року м. Олександрія  

Зала засідань виконавчого 
комітету міської ради 

 
Присутні: 6 чол. 
 
Матвієнко Михайло Володимирович - голова постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, будівництва та 
раціонального використання природних 
ресурсів 

Жосан Роман Олександрович - голова постійної комісії з питань промисловості, 
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери 
послуг, підприємництва, торгівлі та 
євроінтеграції 

Приходько Олександр Вікторович - секретар постійної комісії з питань освіти і 
науки, культури і туризму, відродження 
духовності, сім’ї, молоді та спорту 

Носов Олег Миколайович - голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, соціального 
захисту населення 

Макаренко Сергій Дмитрович - голова постійної комісії з питань приватизації 
майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин 

Косяк Вікторія Олександрівна  - секретар міської ради 
 
  

Перше засідання постійних комісій відкрила секретар міської ради Косяк В.О. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Вступне слово 
2. Про організацію роботи постійних комісій 
2.1.  Матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій 
 

1. СЛУХАЛИ: Косяк В.О., секретаря міської ради, окреслила основні права та обов’язки 
постійних комісій. Поінформувала про діяльність постійних комісій 8 
скликання.  
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2. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи постійних комісій 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Приходько О.В., Макаренко С.Д., порушили питання про упорядкування 
діловодства у постійних комісіях. Комісії під час підготовки до сесії 
опрацьовують дуже багато питань, оформляється багато документів. 
Оскільки більшість депутатів не мають досвіду у такій роботі звернулись із 
проханням надати технічну допомогу. 
 
Приходько В.М., запропонував перейняти досвід роботи Кіровоградської 
обласної ради по підготовці роботи постійних комісій. 
 
Матвієнко М.В., запропонував виділити на кожну комісію по одному 
працівнику міської ради, який буде здійснювати оформлення паперових 
документів під час проведення засідань постійних комісій. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: клопотати перед секретарем міської ради Косяк В.О. про вирішення питання 
забезпечення постійних комісій міської ради технічними працівниками для оформлення 
паперових документів під час проведення засідань постійних комісій. 
 
 
 
Голова постійної комісії з 
питань комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

 

Михайло МАТВІЄНКО 
Голова постійної комісії з 
питань промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв’язку, сфери послуг, 
підприємництва, торгівлі та 
євроінтеграції 

 

Роман ЖОСАН  
Секретар постійної комісії з 
питань освіти і науки, культури 
і туризму, відродження 
духовності, сім’ї, молоді та 
спорту 

 

Олександр ПРИХОДЬКО  
Голова постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, 
соціального захисту населення 

 

Олег НОСОВ  
Голова постійної комісії з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

 

Сергій МАКАРЕНКО  
 


