
Звіт 
постійної комісії Олександрійської міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та 
інвестицій у 2018 році 

 
Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі 

і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій (далі Комісія) – є органом Олександрійської 
міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її 
відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Комісія 
утворена рішенням міської ради від 25.12.15 № 7 (внесено зміни див. рішення міської ради 
від 22.04.16 № 36 та від 05.10. 2018 № 574) у кількості 5 депутатів: 

- ОСТРІВНИЙ Микола Степанович, депутат міської ради, від міської організації партії 
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"; 

- ЛОЦМАН Віталій Олександрович, депутат міської ради від політичної партії 
«Опозиційний блок»; 

- БОЙКО Юрій Романович, депутат міської ради від політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч»;  

- БОНДАРЕНКО Олена Анатоліївна, депутат міської ради від політичної партії 
«Сила людей»;  

- РУДЕНКО Ігор Іванович, депутат міської ради від політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів - УКРОП».  

Відповідно до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 7 головою комісії 
обрано Острівного Миколу Степановича.  

Комісія організовує свою роботу на основі законності, гласності і рівноправності, 
вільного колективного обговорення і вирішення питань. Свою роботу комісія проводить 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», інших законодавчих актів, Регламенту Олександрійської міської ради 7 скликання 
та Положення про постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, 
зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій.  

Основним завданням комісії є попередній розгляд та підготовка висновків по питаннях, 
які належать до відання ради.  

Також у межах своєї компетенції комісія: 
- приймає участь у розробленні проекту бюджету міста та єдиної соціально-економічної 

програми розвитку нашого регіону, а також інших регіональних програм розвитку 
промисловості та підприємництва, транспорту, зв’язку; 

- приймає участь у пошуку як вітчизняних так і зарубіжних інвесторів під соціально-
економічну програму розвитку нашого регіону; 

- сприяє створенню правових та економічних умов, що стимулюють прискорення 
інвестиційних процесів, налагодження міжнародних господарських зв’язків, пошук цікавих 
інноваційних програм та її реалізація через місцеві промислові підприємства та самоврядні 
організації малого та середнього бізнесу; 

- сприяє у розвитку муніципальних гарантійно-кредитних фондів сприяння розвитку 
місцевого товаровиробництва; 

- приймає участь у подальшому вдосконаленні тендерних відносин через розробку 
нормативно-правових актів, законів місцевого рівня; 

- сприяє впровадженню дієвих механізмів взаємодії органів влади та підприємств, 
організацій, установ різних форм власності на основі соціального партнерства та зворотного 
зв’язку на всіх рівнях державного управління; 

- залучає підприємства різних форм власності до розробки й обговорення проектів 
нормативних та регуляторних актів у сфері промислової політики та підприємництва 
місцевого значення; 



- сприяє забезпеченню суб’єктів господарської діяльності всією необхідною соціально-
економічною та правовою інформацією органів місцевого самоврядування; 

- сприяє у створенні у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з 
іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих 
органів (служб); 

- вирішує відповідно до законодавства питання про створення підприємствами 
комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

- залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від 
форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, 
координує цю роботу на відповідній території; 

- розглядає і узгоджує плани підприємств, установ та організацій, що не належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати 
негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, готує до них висновки і 
вносить пропозиції до відповідних органів; 

- сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території. 
За аналітичними даними про роботу постійної комісії станом на 9 грудня 2018 року 

комісією було проведено 21 засідання, на яких розглянуто 243 питання, з них профільних 12. 
Крім того, комісією здійснювались перевірки правил торгівлі на центральному ринку 

міста, а саме: правильність зважування продуктів харчування. Про виявлені порушення було 
повідомлено директора КП «Олександрійський центральний ринок» Носа Ю.В. Було 
рекомендовано ознайомити підприємців та продавців ринку з правилами продажу товарів на 
ринках і торговельних майданчиках із використанням засобів вимірювальної техніки, у тому 
числі ваг та гир особисто під підпис. 

Комісією здійснювались перевірки автобусних перевезень пасажирів по м.Олександрії, 
а саме, правильність обілечування пасажирів. Грубих порушень виявлено не було. 

Комісія тісно співпрацює з управлінням економіки міської ради. Неодноразово 
проводились спільні засідання з іншими комісіями міської ради. 

Протягом звітного періоду, всі члени комісії були принциповими, активними, 
відповідальними, вирішували всі проблемні питання, у межах своїх повноважень. 

Хочу подякувати всім депутатам, які працюють в комісії, за сумлінне виконання своїх 
обов’язків, а також всьому управлінському корпусу міської ради за допомогу у вирішенні 
питань. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії з питань  
промисловості, підприємництва,  
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери  
послуг, євроінтеграції та інвестицій        М. ОСТРІВНИЙ 


