
ПРОТСЯСОЛ № <4; 
засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради

♦

16 лютого 2021 року січт Олександрівка

Засідання виконавчого комітет) Олександрівської селищ ної ради відкрив 
селищний голова Безпечний Олександр Іванович та повідомив, що до склад> 
виконавчого комітету О лександрів:ької селищ ної ради входить 23 члени 
виконавчого комітету, присутні на сьогоднішньому засіданні 21 член 
виконавчого комітету, кворум є, от»;е засідання є правомочним. Запропонував 
розпочати роботу, ознайомив присут ііх з порядком денним.

Пропозиції:
Керуючий справами (секретар) селищної ради Антіпов Сергій Ю рійович вніс 
пропозицію щодо включення до порядку денного питання «Про утворення 
комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення Олександрівської селищ ної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, затвердженіїя її  складу та положення».

Результати голосування за пропозицію; «ЗА» - 21
«П Р О Т И »- О 

«УТРИМ АЛИСЬ» - О 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Ріш ення прийнято

Голосування за затверджеіпія порядку денного засідання виконавчого 
комітету Олександрівської селищної ради зі змінами та доповненнями.

+

Результати голосування за осноі-у: «ЗА» - 21
«П РО Т И »-О  
«УТРИМ АЛИСЬ» - О 
«НЕ 1Ю Л 0С У В А Л И »- 2 
Рішення прийнято

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про план роботи викопа ?чого комітету Олександрівської селищної 
ради на 2021 рік.

Доповідає: Антіпов Сергій К 'рійович -  керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету.

2. Про план роботи викопав юі'о комітету на І квартал 2021 року. 
Доповідає: Антіпов Сергій ІСрійович -  керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету.



3. Про затвердження посадової інструкції старости Олександрівської 
селищної ради.

Доповідає: Антінов Сергій ІСрійович -  керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету.

4. Про утворення комісії з питань захисту прав дитини 
Олександрівської селищної ради ,<ропивницького району Кіровоградської 
області, затвердження її складу та попоження.

Доповідає: Письменна Галина Анатоліївна -  начальник служби у справах 
дітей Олександрівської селищ ної ради.

5. Про утворення комісії 'і розгляду питань надання матеріальної 
допомоги найбільш вразливим верствам населення Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, затвердження її складу 
та положення.

Доповідає: Антіпов Сергій Ю рійович -- керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету.

і

1. СЛУХАЛИ:
Доповідь Антіпова Сергія Ю рійо адча по питанню «Про план роботи 
виконавчого комітету Олександрівсь сої селищ ної ради на 2021 рік».

ВИСТУПИЛИ:
Безпечний Олександр Іванович, який вніс пропозицію прийняти проект ріщення 
«Про план роботи виконавчого комітету Олександрівської селищної ради на 
2021 рік» за основу.

Голосування за прийняття проекту рішення Олександрівської селищної 
ради «Про план роботи виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
на 2021 рік» за основу -

і

результати голосування:

« З А » -21  
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМ АЛИСЬ» - о 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

Брайко Віталій Вікторович, який вніс пропозицію доповнити проект рішення 
«Про план роботи виконавчого кo^iтeтy Олександрівської селищ ної ради на 
2021 рік» пунктом 54 «Про заслуговування звітів керівників комунальних 
закладів та комунальних підприємств» на кожному засіданні виконавчого 
комітету.



Голосування за пропозицію Брайка В.В. про доповнення проекту рішення 
Олександрівської селищ ної ради «Про план роботи виконавчого комітету 
Олександрівської селищ ної ради на 2021 рік» -

результати голосування:

«ЗА» - 21 
«П Р О Т И »- о 
«УТРИМ АЛИСЬ» - о 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти ріш ення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про план роботи виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
на 2021 рік» з доповненнями вцілом}.

+

Голосування за рішення з доповненнями -  

результати голосування:

« З А » -21  
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМ АЛИСЬ» - о 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ:
Доповідь А нтіпова Сергія Ю рійо зича по питанню «Про план роботи 
виконавчого комітету Олександрівсь <ої селищ ної ради на І квартал 2021 року».

ВИСТУПИЛИ:
Безпечний Олександр Іванович, який вніс пропозицію прийняти проект рішення 
«Про план роботи виконавчого комітету О лександрівської селищної ради на І 
квартал 2021 року», як рішення викоііавчого комітету.

ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про план роботи виконавчого комітету на І квартал 2021 року».

Голосування за рішення «П])0 план роботи виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради на І квартал 2021 року» -

результати голосування:



« З А » -21  
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМ АЛИСЬ» - о 
«НЕ ГОЛОСУВАЛЙ» - 2 
Ріш ення прийнято

3. СЛУХАЛИ:
Доповідь Антіпова Сергія Ю рійовиі а «Про затвердження посадової інструкції 
старости Олександрівської селищної ради».

ВИСТУПИЛИ:
Безпечний Олександр Іванович, який вніс пропозицію прийняти проект ріше:шя 
«Про затвердження посадової інструкції старости Олександрівської селищної 
ради», як рішення виконавчого комітзту.

ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти рішення виконав’- ого комітету Олександрівської селищ ної 

ради «Про затвердження посадової інструкції старости Олександрівської 
селищної ради».

Го;юсування за рішення «Про затвердження посадової інструкції старости 
Олександрівської селищ ної ради» -

результати голосування:

«ЗА» - 20 
«П Р О Т И »- 1 
«УТРИМ АЛИСЬ» - О 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ:
Доповідь Письменної Галини А натзліївни «Про утворення комісії з питань 
захисту прав дитини Олександріськ^Уї селищ ної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, затвердження її складу та положення».

ВИСТУПИЛИ:
Безпечний Олександр Іванович, який вніс пропозицію прийняти проект рішення 
«Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Олександріської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, затвердження її складу 
та положення», як рішення виконавчого комітету.

і

ВИРІШ ИЛИ:



Прийняти ріш ення виконавчогс комітету Олександрівської селищної ради 
«Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, затвердження 
її складу та положення».

Голосування за рішення «Про утворення комісії з питань захисту прав 
дитини Олександріської селии ;ної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, затвердження її складу та положення» -

результати голосування;

«ЗА» - 21 
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМ АЛИСЬ» - о 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

5. СЛУХАЛИ:
Доповідь А нтіпова Сергія Ю рійовича «Про утворення комісії з розгляду питань 
надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району, Кіровоградської 
області, затвердження її складу та по іоження».

ВИСТУПИЛИ;
Ьезпечний Олександр Іванович, який вніс пропозицію прийняти проект рішення 
«Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Олександріської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, затвердження її складу 
та положення», як рішення виконавч()го комітету.

ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про утворення комісії з розгляд) питань надання матеріальної допомоги 
найбільш вразливим верствам населення Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району, Кіровоградської області, затвердження її склад)' та 
положення».

Голосування за рішення «Про утворення комісії з розгляду питань надання 
матеріальної допомоги найбілі.ш вразливим верствам населення 
Олександрівської селищ ної ради ІСропивницького району, К іровоірадської 
області, затвердження її складу та положення» -

результати голосування:

« З А » -21 
«ПРОТИ» - о



«УТРИМ АЛИСЬ» - О 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Рішення прийнято

■г

СО диск з відеозаписом засідання виконавчого комітету додається.

Селищний голова О. Безпечний

Керуючий справами ( 
виконавчого комітету С. Антіпов


