
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

20 квітня 2021 року       смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (25 осіб).  

 

Керуючий справами (секретар)    –   Антіпов Сергій Юрійович 

виконавчого комітету  

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 16 квітня 2021 року № 68-осн «Про скликання засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради у квітні 2021 року» (додається).  

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради за основу –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1 результати    

поіменного голосування  

 

Пропозиції:  

Олександрівський селищний голова О. Безпечний запропонував внести до 

порядку денного шість позапланових питань: «Про затвердження 

інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги з 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування», «Про 

затвердження інформаційної та технологічної картки надання адміністративної 

послуги «Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та 

організацій сфери обслуговування», «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки надання адміністративної послуги «Видача довідки про 

реєстрацію пасіки», «Про створення постійно діючої комісії із встановлення 

отруєння бджіл на території Олександрівської селищної ради» та «Про 

погодження режиму роботи АЗС № 11 ТОВ «ТЕХНАЮГ».  

 

Результати голосування за пропозицію О. Безпечного:  

«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
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  Пропозицію прийнято 

  Додаток 2 результати   

                                 поіменного голосування 

 

Секретар селищної ради В. Брайко запропонував внести до порядку денного 

два питання та розглянути їх питанням № 1 «Про визначення першочерговості 

здійснення проектів в рамках Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку населених пунктів Олександрівської селищної ради» та питанням № 2 

«Про затвердження програми благоустрою на території Олександрівської 

селищної ради на 2021-2023 роки». 

 

Результати голосування за пропозицію В. Брайка:  

 

«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 3 результати 

поіменного голосування 

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради зі змінами –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

  Рішення прийнято 

  Додаток 4 результати     

  поіменного голосування 

 

Порядок денний зі змінами та доповненнями: 

 

1. Про визначення першочерговості здійснення проєктів в рамках 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

2. Про затвердження програми благоустрою на території 

Олександрівської  селищної ради на 2021–2023 роки.  
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Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

3. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 

затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених ветеранськими та громадськими організаціями, для 

виконання яких надається фінансова підтримка на конкурсній основі з 

Олександрівського селищного бюджету»  

Доповідає: Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради.  

 

4. Про затвердження «Звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за 2020 рік» комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області.  

Доповідає: Гресь Алла Дмитрівна – директор КНП «Олександрівська 

лікарня» Олександрівської селищної ради. 

 

5. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 

затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території 

Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки»  

Доповідає: Роздобудько Олександр Анатолійович – начальник відділу 

молоді та спорту Олександрівської селищної ради. 

 

6. Про створення комісії з відбору та формування переліку об’єктів для 

розвитку креативних індустрій та визначення об’єктів, привабливих для 

туризму на території Олександрівської селищної ради та затвердження 

Положення про неї.  

Доповідає: Гунько Людмила Іванівна – начальник відділу культури та 

туризму Олександрівської селищної ради.   

 

7. Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

Доповідає: Волошаненко Віталій Юрійович – завідувач сектору-

адміністратор. 

 

8. Про утворення адміністративної комісії, затвердження Положення про 

адміністративну комісію, Порядку обліку та зберігання справ, зразків форм 

документів адміністративної комісії Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Шевченко Сергій Петрович – начальник відділу юридичного 

забезпечення Олександрівської селищної ради.  

 

9. Про стан виконавської дисципліни в Олександрівській селищній раді за 

І квартал 2021 року.  
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Доповідає: Похнатюк Алла Олегівна – завідувач сектору контролю 

та звернення громадян Олександрівської селищної ради. 

  

10. Про підсумки роботи з розгляду звернень громадян в 

Олександрівській селищній раді Кропивницького району Кіровоградської 

області за І квартал 2021 року.   

Доповідає: Похнатюк Алла Олегівна – завідувач сектору контролю та 

звернення громадян Олександрівської селищної ради. 

 

11. Про організацію автомобільних перевезень пасажирів на 

міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 

Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

12. Про оголошення конкурсів на перевезення пасажирів на 

міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 

Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

13. Про затвердження паспортів маршрутів автомобільних перевезень 

пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального 

користування Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

14. Про затвердження тимчасового договору.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради.  

 

15. Про роботу відділень поштового зв’язку на території 

Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

16. Про затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Повідомна реєстрація колективних договорів». 

 Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 
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17. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної 

ради «Про Програму інвестиційного іміджу Олександрівської селищної ради на 

2021-2023 роки».  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради.  

 

18. Про затвердження тимчасового договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

19. Про затвердження Порядку постановки на квартирний облік громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов на території Олександрівської 

селищної ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

20. Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення 

(будинку) у нежитлове приміщення (будинку) та нежитлового приміщення 

(будинку) у житлове приміщення (будинок).  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

21. Про затвердження Положення про порядок надання і користування 

службовими жилими приміщеннями на території Олександрівської селищної 

ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

22. Про утворення комісії з житлових питань Олександрівської селищної 

ради, затвердження Положення про неї та персональний склад.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

23. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 
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24. Про затвердження Інструкції з діловодства в Олександрівській 

селищній раді Кропивницького району Кіровоградської області, її виконавчих 

органах, підприємствах, установах, організаціях комунальної власності 

Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Безпечний Сергій Миколайович – начальник загального 

відділу Олександрівської селищної ради. 

 

25. Про  затвердження інформаційної та технологічної картки 

адміністративної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування.  

Доповідає: Волошаненко Віталій Юрійович – завідувач сектору-

адміністратор. 

 

26. Про затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Встановлення (погодження) режиму роботи 

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування».  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

27. Про  затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Видача довідки про реєстрацію пасіки».  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

28. Про створення постійно діючої комісії із встановлення отруєння бджіл 

на території Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

29. Про погодження режиму роботи АЗС №11 ТОВ «ТЕХНАЮГ». 

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради. 

 

30. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг з реєстрації нерухомого майна та бізнесу.  

Доповідає: Волошаненко Віталій Юрійович – завідувач сектору-

адміністратор. 

 

31. Різне.  

 

Староста села Веселе Н. Гарбар з’явилася на засідання виконавчого 

комітету.  
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1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича по питанню «Про визначення 

першочерговості здійснення проектів в рамках Програми соціально-

економічного та культурного розвитку населених пунктів Олександрівської 

селищної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Староста села Родниківка В. Лаврусь, староста села Розумівка           

М. Христенко та староста села Букварка В. Савич щодо включення до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

Олександрівської селищної ради капітального ремонту дороги від села 

Родниківка до села Могилів Курінь, ремонту дорожнього покриття по вулиці 

Шевченка (900 м) в селі Розумівка та проведення грейдерувальних робіт в селі 

Букварка, в селі Тарасівка та в селі Роздолля.  

 

Олександрівський селищний голова О. Безпечний вказав, що до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

Олександрівської селищної ради необхідно включити проведення робіт по 

грейдеруванню вуличної шляхової мережі всіх населених пунктів 

Олександрівської селищної ради.  

 

Секретар селищної ради В. Брайко рекомендував начальнику відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Я. Панченку включити до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів Олександрівської селищної ради 

вищезазначені пропозиції старости села Родниківка В. Лавруся, старости села 

Розумівка М. Христенка та старости села Букварка В. Савича з подальшим 

винесенням затвердження Програми на засідання сесії Олександрівської 

селищної ради.  

 

Завідувач сектору закупівель  відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою А. Вербовська 

наголосила, що коштів виділено небагато, приблизно 1 500 000 грн, тому 

виникає питання першочергового виконання проєктів в рамках Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

Олександрівської селищної ради. 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади В. Осипенко покинув залу засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Староста села Красносілка С. Капкан  проінформував, що в селі 

Красносілка є проблемна ділянка дороги протяжністю 1 км 300 м, яка потребує 

нагального капітального ремонту, оскільки це маршрут шкільного автобуса, а 

через поганий стан дорожнього покриття шкільний автобус змушений їхати 

об’їзною дорогою не за маршрутом. 
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ВИРІШИЛИ:  

  Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про визначення першочерговості здійснення проектів в рамках Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

Олександрівської селищної ради».  
 

Голосування за рішення «Про визначення першочерговості здійснення 

проектів в рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

населених пунктів Олександрівської селищної ради»  –  

 

результати голосування:                    

                                                              «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Рішення прийнято 

Додаток 5. результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 166 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади В. Осипенко повернувся в залу засідання.  

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади      

В. Скляренко покинув залу засідання.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження програми 

благоустрою на території Олександрівської селищної ради на 2021– 2023 роки». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження програми благоустрою на 

території Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки» за основу – 

 

результати голосування:                           

                                                                     «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Додаток 6 результати  

                                                               поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Брайко запропонував розподілити кошти 280 тисяч гривень, які 

передбачені на придбання спецтехніки у сфері поводження з ТПВ та придбання  

баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ (пункт 14), на ліквідацію 

несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олександрівської селищної ради 

(пункт 15) 100 тисяч гривень та на надання транспортних послуг на виконання 
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робіт по благоустрою (пункт 12) теж 100 тисяч гривень; запропонував 

переглянути тарифи на послугу вивезення сміття, включивши у вартість 

послуги компенсацію за знос засобів, якими надається дана послуга.  

 

Голосування за пропозицію В. Брайка щодо ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ в населених пунктах Олександрівської селищної ради –  

 

результати голосування:                           

                                                                     «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Пропозицію прийнято 

                                                               Додаток 7 результати 

                                                               поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  

      Олександрівський селищний голова О. Безпечний запропонував доповнити 

пункт 11 «забезпечення дослідження якості води» словами  «та лабораторних 

досліджень». 

 

Голосування за пропозицію О. Безпечного –  

 

результати голосування:                           

                                                                     «ЗА» - 22 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 2 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Пропозицію прийнято 

                                                                      Додаток 8 результати 

                                                                      поіменного голосування  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження програми благоустрою на території Олександрівської 

селищної ради на 2021– 2023 роки». 

 

        Голосування за рішення «Про затвердження програми благоустрою на 

території Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки» зі змінами  – 

 

результати голосування:                           

                                                                      «ЗА» - 24 

                                                               «ПРОТИ» - 0 

                                                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                               «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                                 Рішення прийнято 

                                                                        Додаток 9 результати поіменного 
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                                                                             голосування. Рішення виконавчого  

                                                                        комітету № 167 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ветеранськими 

та громадськими організаціями, для виконання яких надається фінансова 

підтримка на конкурсній основі з Олександрівського селищного бюджету».   

 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити проєкт рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради «Про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проєктів, заходів), розроблених ветеранськими та громадськими 

організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка на 

конкурсній основі з Олександрівського селищного бюджету».   

 

Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ветеранськими 

та громадськими організаціями, для виконання яких надається фінансова 

підтримка на конкурсній основі з Олександрівського селищного бюджету».  – 

 

результати голосування:              

                                                                     «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Рішення прийнято 

                                                             Додаток 10 результати поіменного 

                                                             голосування. Рішення виконавчого 

                                                             комітету № 168 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Гресь Алли Дмитрівни «Про затвердження «Звіту про 

виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік» комунального 

некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження «Звіту про виконання фінансового плану підприємства за  

2020 рік» комунального некомерційного підприємства «Олександрівська 

центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області». 
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Голосування за рішення «Про затвердження «Звіту про виконання 

фінансового плану підприємства за 2020 рік» комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської 

районної ради Кіровоградської області» –  

 

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                               Рішення прийнято  

                                                               Додаток 11 результати поіменного  

                                                               голосування.Рішення виконавчого  

                                                               комітету № 169 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Роздобудька Олександра Анатолійовича «Про схвалення 

проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про затвердження програми 

розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної 

ради на 2021–2023 роки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити проєкт рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради «Про затвердження програми розвитку фізичної культури і 

спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки». 

 

Голосування  за рішення «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження програми розвитку 

фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 

2021–2023 роки» – 

 

результати голосування:                     

                                                              «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 12 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 170 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Гунько Людмили Іванівни «Про створення комісії з відбору та 

формування переліку об’єктів для розвитку креативних індустрій та визначення 

об’єктів, привабливих для туризму на території Олександрівської селищної 

ради та затвердження Положення про неї».  
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ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про створення комісії з відбору та формування переліку об’єктів для розвитку 

креативних індустрій та визначення об’єктів, привабливих для туризму на 

території Олександрівської селищної ради та затвердження Положення про 

неї». 

  

Голосування за рішення «Про створення комісії з відбору та формування 

переліку об’єктів для розвитку креативних індустрій та визначення об’єктів, 

привабливих для туризму на території Олександрівської селищної ради та 

затвердження Положення про неї» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 24 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 13 результати поіменного 

                                                                   голосування. Рішення виконавчого 

                                                                комітету № 171  

 

Об’явлено перерву 10 хвилин.  

Старости В. Савич та М. Христенко не повернулися в залу засідання. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Волошаненка Віталія Юрійовича «Про утворення Центру 

надання адміністративних послуг Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області». 

  

Голосування за рішення «Про утворення  Центру надання 

адміністративних послуг Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 22 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 14 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого 
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                                                                комітету № 172  

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

В.Скляренко повернувся в залу засідання. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Шевченка Сергія Петровича «Про утворення адміністративної 

комісії, затвердження Положення про адміністративну комісію, Порядку обліку 

та зберігання справ, зразків форм документів адміністративної комісії 

Олександрівської селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради  

«Про утворення адміністративної комісії, затвердження Положення про 

адміністративну комісію, Порядку обліку та зберігання справ, зразків форм 

документів адміністративної комісії Олександрівської селищної ради». 

  

Голосування за рішення Олександрівської селищної ради «Про утворення 

адміністративної комісії, затвердження Положення про адміністративну 

комісію, Порядку обліку та зберігання справ, зразків форм документів 

адміністративної комісії Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 15 результати поіменного 

                                                                  голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 173 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за І квартал 2021 року».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про стан виконавської дисципліни в Олександрівській селищній раді за І 

квартал 2021 року». 

  

Голосування за рішення «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за І квартал 2021 року» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 
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                                                               «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

                                                                                      Додаток 16 результати поіменного  

                                                                            голосування. Рішення виконавчого  

                                                                            комітету № 174   

     

10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про підсумки роботи з розгляду 

звернень громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за І квартал 2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про підсумки роботи з розгляду звернень громадян в Олександрівській 

селищній раді Кропивницького району Кіровоградської області за І квартал 

2021 року». 

 

Голосування за рішення «Про підсумки роботи з розгляду звернень 

громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за І квартал 2021 року» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 17 результати поіменного          

                                                                голосування. Рішення виконавчого 

                                                                комітету № 175 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про організацію 

автомобільних перевезень пасажирів на міських/приміських автобусних 

маршрутах загального користування Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про організацію автомобільних перевезень пасажирів на міських/приміських 

автобусних маршрутах загального користування Олександрівської селищної 

ради». 
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Голосування за рішення «Про організацію автомобільних перевезень 

пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального 

користування Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 18 результати поіменного 

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 176 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про оголошення 

конкурсів на перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних 

маршрутах загального користування Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про оголошення конкурсів на перевезення пасажирів на міських/приміських 

автобусних маршрутах загального користування Олександрівської селищної 

ради». 

 

Голосування за рішення «Про оголошення конкурсів на перевезення 

пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального 

користування Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 19 результати поіменного  

     голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 177 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

паспортів маршрутів автомобільних перевезень пасажирів на 

міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 

Олександрівської селищної ради».   

 

ВИРІШИЛИ: 
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         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про затвердження паспортів маршрутів автомобільних перевезень 

пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального 

користування Олександрівської селищної ради».   

 

Голосування за рішення «Про затвердження паспортів маршрутів 

автомобільних перевезень пасажирів на міських/приміських автобусних 

маршрутах загального користування Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 20 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого 

                                                                комітету № 178 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

тимчасового договору». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження тимчасового договору». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження тимчасового договору»–  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 21 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого 

                                                                комітету № 179 

 

15. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про роботу відділень 

поштового зв’язку на території Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про роботу відділень поштового зв’язку на території Олександрівської 

селищної ради». 
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Голосування за рішення «Про роботу відділень поштового зв’язку на 

території Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

             Додаток 22 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 180 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

інформаційної та технологічної картки надання адміністративної послуги 

«Повідомна реєстрація колективних договорів».   

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Повідомна реєстрація колективних договорів».   

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки надання адміністративної послуги «Повідомна реєстрація 

колективних договорів» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                              Рішення прийнято  

          Додаток 23 результати поіменного  

                                                              голосування. Рішення виконавчого  

                                                              комітету № 181 

 

Староста села Стара Осота С. Махно покинув залу засідання.  

 

17. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про схвалення проєкту 

рішення Олександрявської селищної ради «Про програму інвестиційного 

іміджу Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки». 

 

ВИРІШИЛИ: 
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         Схвалити проєкт рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради «Про програму інвестиційного іміджу 

Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки». 

 

Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрявської селищної ради «Про програму інвестиційного іміджу 

Олександрівської селищної ради на 2021–2023 роки» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 22 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 24 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 182 

 

Староста села Стара Осота С. Махно повернувся в залу засідання.  

 

18. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

тимчасового договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

Олександрівської селищної ради». 

 

 Голосування за рішення «Про затвердження тимчасового договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності Олександрівської селищної ради» за 

основу  –  

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2   

                                                              Додаток 25 результати  

              поіменного голосування.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів В. Осипенко запропонував змінити дату укладення договорів на оренду 

приміщень відділу освіти з орендарями з 21.04.2021 року на 01.01.2021 року. 

 

Голосування за пропозицію В. Осипенка –  

 

результати голосування:                          

                                                                     «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Пропозицію прийнято 

                                                                Додаток 26 результати  

                                                                поіменного голосування.  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження тимчасового договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Олександрівської селищної ради» – 

 

Голосування за рішення «Про затвердження тимчасового договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності Олександрівської селищної ради» зі 

змінами –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                       Рішення прийнято  

                                                                   Додаток 27 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                       комітету № 183 

  

19. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження Порядку 

постановки на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов на території Олександрівської селищної ради».  

 

Голосування за рішення «Про затвердження Порядку постановки на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 

території Олександрівської селищної ради» за основу –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Додаток 28 результати  

                                                                поіменного голосування.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету С. Антіпов 

запропонував виключити з переліку документів акт обстеження житлових умов. 
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 Староста смт Лісове М. Лапчик запропонував додати в переліку 

документів до «копії технічного паспорту та копії документу, що підтверджує 

право на житло»,  умову – «тільки для тих, хто потребує поліпшення житлових 

умов».   

 

Голосування за пропозицію С. Антіпова та пропозицію М. Лапчика–  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Пропозиції прийнято  

            Додаток 29 результати  

                                                                поіменного голосування.  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Порядку постановки на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов на території Олександрівської 

селищної ради». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження Порядку постановки на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 

території Олександрівської селищної ради» зі змінами –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                               Рішення прийнято  

           Додаток 30 результати поіменного  

                                                               голосування. Рішення виконавчого  

                                                               комітету № 184 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів    

В. Осипенко покинув залу засідання.  

 

20. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження Порядку 

переведення житлового приміщення (будинку) у нежитлове приміщення 

(будинку) та нежитлового приміщення (будинку) у житлове приміщення 

(будинок)».  
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ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку) у 

нежитлове приміщення (будинку) та нежитлового приміщення (будинку) у 

житлове приміщення (будинок)».   

 

Голосування за рішення «Про затвердження Порядку переведення 

житлового приміщення (будинку) у нежитлове приміщення (будинку) та 

нежитлового приміщення (будинку) у житлове приміщення (будинок)» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 22 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 3 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 185 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  

В. Осипенко повернувся в залу засідання.  

 

21. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження 

Положення про порядок надання і користування службовими жилими 

приміщеннями на території Олександрівської селищної ради».  

 

Голосування за рішення «Про затвердження Положення про порядок 

надання і користування службовими жилими приміщеннями на території 

Олександрівської селищної ради» за основу –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2  

            Додаток  32  результати  

                                                                поіменного голосування.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету С. Антіпов та 

староста смт Лісове М. Лапчик запропонували викласти на окремому додатку 

заяву для надання службового житла в користування в смт Лісове.  

 

 Голосування за пропозицію С. Антіпова та М. Лапчика – 
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  результати голосування:                 

                                                           «ЗА» - 23 

                                                           «ПРОТИ» - 0 

                                                           «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                           «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                             Пропозицію прийнято  

         Додаток 33 результати  

                                                             поіменного голосування.  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Положення про порядок надання і користування 

службовими жилими приміщеннями на території Олександрівської селищної 

ради».  

  

Голосування за рішення «Про затвердження Положення про порядок 

надання і користування службовими жилими приміщеннями на території 

Олександрівської селищної ради» зі змінами –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 34 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету 186 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про утворення комісії з 

житлових питань Олександрівської селищної ради, затвердження Положення 

про неї та персонального складу». 

 

Голосування за рішення «Про утворення комісії з житлових питань 

Олександрівської селищної ради, затвердження Положення про неї та 

персонального складу» за основу –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

            Додаток 35 результати  

                                                                поіменного голосування  
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ВИСТУПИЛИ: 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету С. Антіпов 

запропонував виключити з Положення про комісію з житлових питань 

Олександрівської селищної ради з розділу 2 «Предметна діяльність комісії»   

пункт 2,4 «оформляє ордери на жилі приміщення».  

 

 Голосування за пропозицію С. Антіпова–  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 36 результати  

                                                                поіменного голосування.  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про утворення комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради, 

затвердження Положення про неї та персонального складу». 

 

Голосування за рішення «Про утворення комісії з житлових питань 

Олександрівської селищної ради, затвердження Положення про неї та 

персонального складу» зі змінами –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                               Рішення прийнято 

           Додаток 37 результати поіменного  

                                                               голосування. Рішення виконавчого  

                                                               комітету № 187  

 

23. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження 

інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 
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послуг відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради».  

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 38 результати поіменного  

                                                                  голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 188 

 

24. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Безпечного Сергія Миколайовича «Про затвердження Інструкції 

з діловодства в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області, її виконавчих органах, підприємствах, установах, 

організаціях комунальної власності Олександрівської селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Інструкції з діловодства в Олександрівській селищній раді 

Кропивницького району Кіровоградської області, її виконавчих органах, 

підприємствах, установах, організаціях комунальної власності 

Олександрівської селищної ради». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження Інструкції з діловодства в 

Олександрівській селищній раді Кропивницького району Кіровоградської 

області, її виконавчих органах, підприємствах, установах, організаціях 

комунальної власності Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                               Рішення прийнято  

           Додаток 39 результати поіменного  

                                                               голосування. Рішення виконавчого  

                                                               комітету 189 
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25. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Волошаненка Віталія Юрійовича «Про затвердження 

інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги з 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційної та технологічної картки адміністративної 

послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування».   

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки адміністративної послуги з реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 40 результати поіменного  

                                                                  голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 190 

 

26. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

інформаційної та технологічної картки надання адміністративної послуги 

«Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та 

організацій сфери обслуговування».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Встановлення (погодження) режиму роботи 

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування».   

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки надання адміністративної послуги «Встановлення 

(погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  
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            Додаток 41 результати поіменного  

                                                                 голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 191 

 

27. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

інформаційної та технологічної картки надання адміністративної послуги 

«Видача довідки про реєстрацію пасіки».  

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки надання адміністративної послуги «Видача довідки про 

реєстрацію пасіки» за основу –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2                                    

            Додаток 42 результати  

                                                                поіменного голосування 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету С. Антіпов та 

секретар селищної ради В. Брайко запропонували в пункті 1 технологічної 

картки адміністративної послуги «Видача довідки про реєстрацію пасіки» в 

колонці «відповідальна посадова особа та структурний підрозділ» замінити 

слова «загальний відділ» на «адміністратор відділу ЦНАП» та доповнити 

технологічну картку адміністративної послуги «Видача довідки про реєстрацію 

пасіки» пунктом 6 «Підготовка довідки про реєстрацію пасіки»,  пунктом 7 

«Передача довідки про реєстрацію пасіки адміністраторам Центру надання 

адміністративних послуг» та пунктом 8 «Видача довідки про реєстрацію пасіки 

заявнику».   

 

 Голосування за пропозицію С. Антіпова та В. Брайка–  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                               Рішення прийнято  

           Додаток 43 результати  

                                                               поіменного голосування 
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ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційної та технологічної картки надання 

адміністративної послуги «Видача довідки про реєстрацію пасіки». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційної та 

технологічної картки надання адміністративної послуги «Видача довідки про 

реєстрацію пасіки» зі змінами –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 44 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 192 

 

28. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про створення 

постійно діючої комісії із встановлення отруєння бджіл на території 

Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про створення постійно діючої комісії із встановлення отруєння бджіл на 

території Олександрівської селищної ради».  

 

Голосування за рішення «Про створення постійно діючої комісії із 

встановлення отруєння бджіл на території Олександрівської селищної ради» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 22 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                               Рішення прийнято  

           Додаток 45 результати поіменного  

                                                               голосування. Рішення виконавчого  

                                                               комітету № 193 

 

29. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про погодження 

режиму роботи АЗС № 11 ТОВ «ТЕХНАЮГ»». 
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ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про погодження режиму роботи АЗС № 11 ТОВ «ТЕХНАЮГ»».  

 

Голосування за рішення «Про погодження режиму роботи АЗС № 11 ТОВ 

«ТЕХНАЮГ»» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 46 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                       комітету №194 

 

30. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про затвердження інформаційних 

та технологічних карток адміністративних послуг з реєстрації нерухомого 

майна та бізнесу».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг з реєстрації нерухомого майна та бізнесу».  

  

Голосування за рішення «Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг з реєстрації нерухомого майна 

та бізнесу» –  

 

результати голосування:                 

                                                              «ЗА» - 23 

                                                              «ПРОТИ» - 0 

                                                              «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                                              «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

                                                                Рішення прийнято  

            Додаток 47 результати поіменного  

                                                                голосування. Рішення виконавчого  

                                                                комітету № 195 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету         

С. Антіпова, який повідомив, що є розпорядження селищного голови про 

закріплення діловодів загального відділу за населеними пунктами та 

проінформував про затвердження селищним головою посадової інструкції 

діловодів, в якій вказано, що посада діловода відноситься виключно до  




