
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

15 червня 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 02 червня 2021 року № 116-осн «Про скликання засідання 
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у червні 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  

Прийнято за основу.  
Додаток 1 результати  
поіменного голосування  

 

Пропозиції:  
Олександрівський селищний голова О. Безпечний запропонував внести до 

порядку денного 9 позапланових питань: «Про створення комісії з обстеження 
зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області», «Про схвалення проєкту 
рішення Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до Програми 
інвестиційного іміджу Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки», 
«Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 
внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2021 рік», «Про затвердження критеріїв 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради», «Про діяльність комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області», «Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень», «Про затвердження Контракту (трудового договору)», «Про 
утримання зелених насаджень у відповідності до Державних будівельних норм» 
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та «Про створення комісії з прийняття, введення в експлуатацію, передачу та 
списання товарно-матеріальних цінностей у Олександрівській селищній раді».  
 

Результати голосування за пропозицію О. Безпечного:  

 

«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 2 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  

Порядок денний прийнято. 
Додаток 3 результати     
поіменного голосування 

 

Порядок денний зі змінами та доповненнями: 
1. Про організацію роботи щодо складання прогнозу бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради. 
 

2. Про організацію роботи із сім’ями, які потрапили у складні життєві 
обставини.  

Доповідає: Безпечна Світлана Анатоліївна –  в.о. директора КЗ «Центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» Олександрівської селищної ради. 

 

3. Про дотримання законодавства у сфері регулювання земельних 
відносин на території Олександрівської селищної ради. 

Доповідає: Вітер Микола Михайлович – начальник відділу земельних 
ресурсів та просторового планування Олександрівської селищної ради. 
 

4. Про створення координаційної ради Олександрівської селищної ради з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 
людьми. 

Доповідає: Антіпова Ірина Олександрівна – начальник відділу 
соціального захисту населення Олександрівської селищної ради. 
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5. Про утворення комісії Олександрівської селищної ради з 
питань соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, сім’ям 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції 
Гідності, учасникам-добровольцям, затвердження її положення та складу.  

Доповідає: Антіпова Ірина Олександрівна – начальник відділу 
соціального захисту населення Олександрівської селищної ради. 

 

6. Про погодження місця розміщення засобу пересувної мережі ФОП 
Мартинюку С.С.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.   

 

7. Про погодження місць розміщення засобів пересувної мережі ФОП 
Хоменко А.М.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.   

 

8. Про поновлення Алексєєва А.В. на квартирний облік.  
Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.   

 

9. Про присвоєння (зміну) поштової адреси домоволодінню по вулиці 
Нова, будинок 12, село Красносілля.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.   

 

10. Про затвердження Порядку використання службового легкового 
автомобіля ВАЗ 21043, реєстраційний номер ВА2252 АА. 

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 
економічного розвитку, інвестиційної та комунальної власності 

  

11. Про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг 
на території Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 
економічного розвитку, інвестиційної та комунальної власності 

 

12. Про створення комісії з обстеження зелених насаджень на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради.  
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13. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної 
ради «Про внесення змін до Програми інвестиційного іміджу Олександрівської 
селищної ради на 2021-2023 роки» 

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради 
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік». 

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. Про затвердження критеріїв виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради. 

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності.  

 

16. Про діяльність комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  

Доповідає: Зубаха Олександр Стефанович – головний лікар КНП 
«ЦПМСД». 

 

17. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.  
Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.  

 

18. Про затвердження Контракту (трудового договору).  
Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою. 

 

19. Про утримання зелених насаджень у відповідності до Державних 
будівельних норм.  

Доповідає: Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету.  

 

20. Про створення комісії з прийняття, введення в експлуатацію, передачу 
та списання товарно-матеріальних цінностей у Олександрівській селищній раді.  

Доповідає: Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету.  
 

 21. Різне. 
 22. Інші питання.  
 

Староста О. Жданюк з’явивилася на засідання виконавчого комітету.  
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1. СЛУХАЛИ: 
Доповідь Шияти Валентини Іванівни «Про організацію роботи щодо 

складання прогнозу бюджету Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2022-2024».  

 

ВИРІШИЛИ:  
  Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про організацію роботи щодо складання прогнозу бюджету Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2022-2024». 

 

Голосування за рішення «Про організацію роботи щодо складання 
прогнозу бюджету Олександрівської селищної територіальної громади           
на 2022-2024» –  

 

Результати голосування:                    
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 4. результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 217 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради В. Осипенко покинув залу засідання.  
 

2. СЛУХАЛИ: 
Доповідь Безпечної Світлани Анатоліївни «Про організацію роботи із 

сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини». 
 

ВИРІШИЛИ:  
Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про організацію роботи із сім’ями, які потрапили у складні життєві 
обставини». 

 

         Голосування за рішення «Про організацію роботи із сім’ями, які 
потрапили у складні життєві обставини» – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято 

Додаток 5 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 218 
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3. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Вітра Миколу Михайловича «Про дотримання законодавства у 

сфері регулювання земельних відносин на території Олександрівської селищної 
ради». 
 

ВИРІШИЛИ:  
Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про дотримання законодавства у сфері регулювання земельних відносин на 
території Олександрівської селищної ради». 
 

Голосування за рішення «Про дотримання законодавства у сфері 
регулювання земельних відносин на території Олександрівської селищної 
ради» – 

 

Результати голосування:              
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято 

Додаток 6 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 219 

 

4. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Антіпової Ірини Олександрівни «Про створення координаційної 

ради Олександрівської селищної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічному розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми». 
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про створення координаційної ради Олександрівської селищної ради з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічному розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 
людьми».   
 

Голосування за рішення «Про створення координаційної ради 
Олександрівської селищної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічному розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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Рішення прийнято  
Додаток 7 результати поіменного  
голосування.Рішення виконавчого  
комітету № 220 

 

5. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Антіпової Ірини Олександрівни «Про утворення комісії 

Олександрівської селищної ради з питань соціальної підтримки учасникам 
АТО/ООС, членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 
постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, 
затвердження її положення та складу». 

 

ВИРІШИЛИ:  
Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про утворення комісії Олександрівської селищної ради з питань соціальної 
підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-

добровольцям, затвердження її положення та складу». 

 

Голосування  за рішення «Про утворення комісії Олександрівської 
селищної ради з питань соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх 
сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалим 
учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, затвердження її 
положення та складу» – 

 

Результати голосування:                     
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято  

Додаток 8 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 221 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                           
В. Скляренко покинув залу засідання.  
 

6. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про погодження місця 

розміщення засобу пересувної мережі ФОП Мартинюку С.С.». 
  

Голосування за рішення «Про погодження місця розміщення засобу 
пересувної мережі ФОП Мартинюку С.С.» за основу – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 23 

«ПРОТИ» - 0 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 9 результати  
поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  
 Секретар селищної ради В. Брайко запропонував внести зміни до пункту 
третього проєкту рішення: «рекомендувати ФОП Мартинюку С.С. укласти 
договір щодо надання послуг по вивезенню побутових відходів, копію якого 
надати до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради». 
 

Голосування за пропозицію секретаря селищної ради В. Брайка –  

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 23 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Пропозицію прийнято 

Додаток 10 результати 

поіменного голосування  
 

ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про погодження місця розміщення засобу пересувної мережі           
ФОП Мартинюку С.С.» зі змінами. 

 

        Голосування за рішення «Про погодження місця розміщення засобу 
пересувної мережі ФОП Мартинюку С.С.» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 23 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Рішення прийнято 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 222 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради В. Осипенко повернувся в залу засідання.  
 

7. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про погодження місця 

розміщення засобу пересувної мережі ФОП Хоменко А.М.»  
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Голосування за рішення «Про погодження місця розміщення засобу 
пересувної мережі ФОП Хоменко А.М.» за основу – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 12 результати  
поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  
Секретар селищної ради В. Брайко запропонував внести зміни до пункту 

третього проєкту рішення: «рекомендувати ФОП Хоменко А.М. укласти 
договір щодо надання послуг по вивезенню побутових відходів, копію якого 
надати до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради». 

 

Голосування за пропозицію секретаря селищної ради В. Брайка –  

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Пропозицію прийнято 

Додаток 13 результати 

поіменного голосування  
 

ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про погодження місця розміщення засобу пересувної мережі                                        
ФОП Хоменко А.М.». 

 

        Голосування за рішення «Про погодження місця розміщення засобу 
пересувної мережі ФОП Хоменко А.М.» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято 

Додаток 14 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 223 
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8. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про поновлення                      

Алексєєва А.В. на квартирний облік». 
 

ВИРІШИЛИ: 
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради  «Про поновлення Алексєєва А.В. на квартирний облік». 
 

Голосування за рішення Олександрівської селищної ради «Про 
поновлення Алексєєва А.В. на квартирний облік» –  

 

Результати голосування:                
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято  

Додаток 15 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 224 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради        
В. Скляренко повернувся в залу засідання. 

 

9. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про присвоєння (зміну) 

поштової адреси домоволодінню по вулиці Нова, будинок 12,                                        
село Красносілля».  
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про присвоєння (зміну) поштової адреси домоволодінню по вулиці Нова, 
будинок 12, село Красносілля». 
  

Голосування за рішення «Про присвоєння (зміну) поштової адреси 
домоволодінню по вулиці Нова, будинок 12, село Красносілля» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 16 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 225   
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10. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Тараненко Олександр Олександрович «Про затвердження 

Порядку використання службового легкового автомобіля ВАЗ 21043, 
реєстраційний номер ВА 2252 АА».   
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля 
ВАЗ 21043, реєстраційний номер ВА 2252 АА».   
 

Голосування за рішення «Про затвердження Порядку використання 
службового легкового автомобіля ВАЗ 21043, реєстраційний номер                            
ВА 2252 АА»  –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 17 результати поіменного          
голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 226 

 

11. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про порядок надання 

послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території Олександрівської 
селищної ради». 
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на 
території Олександрівської селищної ради». 
 

Голосування за рішення «Про порядок надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг на території Олександрівської селищної ради» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 18 результати поіменного          
голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 227 
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12. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про створення комісії з 
обстеження зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області».     
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області».     
 

Голосування за рішення «Про створення комісії з обстеження зелених 
насаджень на території Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 19 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 228 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради           
В. Скляренко покинув залу засідання.  
 

13. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про схвалення проєкту 

рішення Олександрівської селищної ради «Про внесення змін  до Програми 
інвестиційного іміджу Олександрівської селиищнної ради на 2021-2023 роки». 

 

Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради «Про внесення змін  до Програми 
інвестиційного іміджу Олександрівської селиищнної ради на 2021-2023 роки» 
за основу – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 20 результати  
поіменного голосування  
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ВИСТУПИЛИ:  
 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету С. Антіпов 

запропонував доповнити розділ 4 «Напрямки діяльності та заходи програми» 
пунктом 4.6 «для прийому звернень громадян, підвищення комунікації між 
виконавчими органами Олександрівської селищної ради, придбати мобільний 
телефон з двома SIM-картами – Київстар та Vodafone за рахунок коштів 
селищного бюджету, орієнтовною вартістю п’ять тисяч гривень».  
 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету С. Антіпова  –  

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Пропозицію прийнято 

Додаток 21 результати 

поіменного голосування  
 

ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 
внесення змін  до Програми інвестиційного іміджу Олександрівської 
селиищнної ради на 2021-2023 роки». 

 

        Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради «Про внесення змін  до Програми 
інвестиційного іміджу Олександрівської селиищнної ради на 2021-2023 роки»           
зі змінами – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято 

Додаток 22 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 229 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради           
В. Скляренко повернувся в залу засідання.  
 

14. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Тараненко Олександр Олександрович «Про схвалення проєкту 
рішення Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до Програми 
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соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 
ради на 2021 рік». 
 

Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до Програми соціально-

економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради           
на 2021 рік» за основу – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0  

Додаток 23 результати  
поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  
Секретар селищної ради В. Брайко запропонував внести зміни до 

«Проєктів, які заплановані до реалізації в 2021 році в рамках Програми 
соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 
ради у розрізі населених пунктів» та викласти пункт «Капітальний ремонт» в 
новій редакції: «Проведення санації (утеплення, заміна вікон, ремонт системи 
опалення, облицювання фасаду, облаштування подвір’я, ремонт покрівлі) 
Олександрівського НВК КЗ Олександрівського НВО №2 Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: 
вул. Незалежності України, 89, смт Олександрівка Кропивницького району 
Кіровоградської області».  
 

Голосування за пропозицію секретаря селищної ради В. Брайка  –  

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 24 результати 

поіменного голосування  
 

ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 
внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2021 рік»». 

 

        Голосування за рішення «Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до Програми соціально-
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економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради           
на 2021 рік» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 25 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 230 

 

15. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 
критеріїв виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Олександрівської селищної ради».   
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про затвердження критеріїв виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради».  
 

Голосування за рішення «Про затвердження критеріїв виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної 
ради» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 1 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 26 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 231 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів             
В. Осипенко покинув залу засідання.  

 

16. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Зубахи Олександра Стефановича «Про діяльність комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селиищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області». 

 

Голосування за рішення «Про діяльність комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної  
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допомоги» Олександрівської селиищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» за основу – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 27 результати  
поіменного голосування  

 

ВИСТУПИЛИ:  
Селищний голова О. Безпечний запропонував викласти пункт 2 в новій 

редакції: «зобов’язати головного лікаря КНП ЦПМСД розробити спільно зі 
старостами та медичним персоналом проєкт рішення про план розвитку КНП 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» та подати на 
схвалення виконавчого комітету з подальшим затвердженням на засіданні 
селищної ради».  
 

Голосування за пропозицію селищного голови О. Безпечного  –  

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Пропозицію прийнято 

Додаток 28 результати 

поіменного голосування  
 

ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про діяльність комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селиищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області». 

 

        Голосування за рішення «Про діяльність комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селиищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 



 17 

 

Рішення прийнято 

Додаток 29 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 232 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень». 
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про надання дозволу на видалення зелених насаджень». 
 

Голосування за рішення «Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято  
Додаток 30 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 233 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження 
Контракту (трудового договору)».  
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
«Про затвердження Контракту (трудового договору)». 
 

Голосування за рішення «Про затвердження Контракту (трудового 
договору)» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 24 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято  
Додаток 31 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 234 
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Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів                   
В. Осипенко повернувся в залу засідання.  

 

19. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про утримання зелених насаджень 
у відповідності до Державних будівельних норм».    
 

Голосування за рішення «Про утримання зелених насаджень у 
відповідності до Державних будівельних норм» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 32 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 235 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про створення комісії з 
прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання товарно-

матеріальних цінностей у Олександрівській селищній раді». 
 

ВИРІШИЛИ: 
         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про створення комісії з прийняття, введення в експлуатацію, передачу та 
списання товарно-матеріальних цінностей у Олександрівській селищній раді». 
 

Голосування за рішення «Про створення комісії з прийняття, введення в 
експлуатацію, передачу та списання товарно-матеріальних цінностей у 
Олександрівській селищній раді» –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 25 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  
Додаток 33 результати поіменного  
голосування. Рішення виконавчого  
комітету № 236 
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22. Різне.  
СЛУХАЛИ:  
 Староста  С. Махно проінформував про звернення жительки села Нова 
Осота, яка була покусана безпритульними собаками біля аптеки по вулиці 
Шевченка в смт Олександрівка. 
 

22. Інші питання. 
ДОРУЧИТИ: 

22.1. Старостам Олександрівської селищної ради надати до відділу 
земельних ресурсів та просторового планування перелік земельних ділянок, на 
яких розміщені діючі кладовища, межують з діючими кладовищами, які можуть 
бути відведені під кладовище - до 30 червня 2021 року 

22.2. Відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради узагальнити подану старостами інформацію, 
зазначену у п. 22.1 та подати до 02 липня 2021 року проєкт рішення сесії на 
засідання постійної комісії селищної ради у липні 2021 року.  

22.3. Керівникам виконавчих органів Олександрівської селищної ради 
надати до відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
копії титульних листів, експертиз та зведеної кошторисної документації, яка 
пропонується до реалізації у 2021 році - до 23 червня 2021 року.  

22.4. Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради узагальнити надану керівниками виконавчих 
органів Олександрівської селищної ради інформацію, зазначену у п. 22.3, 
уточнити назви проєктно-кошторисної документації, яка пропонується до 
реалізації у 2021 році, та подати проєкт рішення «Про внесення змін до 
Програми соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2021 рік» на розгляд на засідання селищної ради у червні 
2021 року з уточненими назвами проектів.  

22.5. Керівникам комунальних підприємств: КП «Оберіг-Аква»,                      
КП «Комсервіс», КП «Лісове», КП с. Бірки, КП с. Розумівка,                                 
КП с. Ясинове надати до відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 
розрахунок собівартості житлово-комунальних послуг, на підставі фактичних 
даних за 2020 рік та за січень-червень 2021 року з пояснювальними записками 
та підтверджуючими документами до 10 липня 2021 року.  

22.6. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради здійснити аналіз 
наданої інформації, зазначеної у п. 22.5 та подати проєкт рішення «Про 
економічно обґрунтовані витрати комунальних підприємств на надання 
житлово-комунальних послуг, рівень сплати населення за послуги та 
доцільність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги господарства 
та благоустрою» на засідання виконавчого комітету у липні 2021 року. 

22.7.  Старостам,  керівникам виконавчих органів Олександрівської 
селищної ради, керівникам комунальних підприємств: КП «Оберіг-Аква»,                      
КП «Комсервіс», КП «Лісове», КП с. Бірки, КП с. Розумівка,                                 
КП с. Ясинове, керівникам підприємств, установ, організацій комунальної 
форми власності Олександрівської селищної ради надати до відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  




