
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

20 липня 2021 року       смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Осипенко Володимир Валентинович  – Перший заступник селищного голови з     

                                                                 питань діяльності виконавчих органів ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (18 осіб).  

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 07 липня 2021 року № 152-осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у липні 2021 року» 

(додається).  

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради за основу –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Прийнято за основу.  

Додаток  2  результати  

поіменного голосування  

 

Пропозиції:  

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради В. Осипенко запропонував обрати секретарем засідання 

виконавчого комітету у липні місяці 2021 року старосту Олександрівської 

селищної ради Просяник Яну Володимирівну.  

 

Староста Олександрівської селищної ради Я. Просяник повідомила про 

конфлікт інтересів та не брала участі в голосуванні.  

 

Результати голосування за пропозицію В. Осипенка обрати секретарем 

засідання виконавчого комітету старосту Олександрівської селищної ради:  

 

«ЗА» - 16 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Пропозицію прийнято 

Додаток 1 результати   

поіменного голосування 

 

Староста С. Кармазін з’явився на засідання виконавчого комітету.  
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Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради В. Осипенко запропонував внести до порядку денного 4 

позапланових питання: «Про надання дозволу на надання послуг у сфері 

організації відпочинку та розваг на території Олександрівської селищної ради 

ФОП Таладіон Ользі Валентинівні», «Про затвердження «Фінансового плану 

підприємства на 2021» комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області», «Про затвердження плану заходів з 

підготовки територій Олександрівської селищної ради до осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 років», «Про погодження місця розміщення засобу 

пересувної мережі ФОП Яловенку В.М.».  

 

Результати голосування за пропозицію В.Осипенка внести до порядку 

денного 4 позапланових питання:  

 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 3 результати   

поіменного голосування 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради В. Осипенко запропонував розглянути позапланове питання №2 

«Про затвердження «Фінансового плану підприємства на 2021 рік» 

комунального некомерційного підприємства «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» після планового питання №1 «Про затвердження «Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану закладів охорони 

здоров’я» в новій редакції».  

 

Результати голосування за пропозицію В.Осипенка:  

 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 4 результати   

поіменного голосування 

 

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради зі змінами та доповненнями –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 18 
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«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Порядок денний прийнято. 

Додаток 5 результати     

поіменного голосування 

 

Порядок денний зі змінами та доповненнями: 

 

1. Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану закладів охорони здоров’я» в новій редакції.  

Доповідає: Зубаха Олександр Стефанович – головний лікар                                  

КНП «ЦПМСД». 

 

2. Про затвердження «Фінансового плану підприємства на 2021 рік» 

комунального некомерційного підприємства «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області.  

Доповідає: Гресь Алла Дмитрівна – директор КНП «Олександрівська 

лікарня» Олександрівської селищної ради.  

 

3. Про  підсумки виконання комплексної програми соціальної 

підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради             

за І півріччя 2021.   

Доповідає: Антіпова Ірина Олександрівна – начальник відділу 

соціального захисту населення.  

 

4. Про редакційні найменування об’єкта (заходу) (редакційні 

уточнення) фінансування якого буде здійснюватись у 2021 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.  

Доповідає: Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу. 

 

5. Про внесення змін рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 16 лютого 2021 року № 155. 

Доповідає:  Половенко Тетяна Іванівна – начальник організаційного 

відділу.  

 

6. Про стан виконавської дисципліни в Олександрівській селищній 

раді за підсумками І півріччя 2021 року.  

Доповідає: Похнатюк Алла Олегівна – завідувач сектору контролю та 

звернення громадян.  

 

7. Про підсумки роботи з розгляду звернень громадян в 

Олександрівській селищній раді Кропивницького району Кіровоградської 

області за І півріччя 2021 року.  
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Доповідає: Похнатюк Алла Олегівна – завідувач сектору контролю 

та звернення громадян.  

 

8. Про затвердження показників комплексної оцінки роботи старост і 

діловодів Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності.  

 

9. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін та доповнень 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.  

 

10. Про присвоєння (зміну) поштової адреси нежитлової будівлі по 

вулиці Центральна, село Бірки.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради.  

 

11. Про внесення змін до тимчасового порядку присвоєння (зміни) 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Олександрівської 

селищної ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

12. Про затвердження Порядку переведення житлових будинків 

квартирного типу у будинки садибного типу на території Олександрівської 

селищної ради.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

13. Про присвоєння окремої поштової адреси 3/5 частки житлового 

будинку по вул. Шевченка, будинок 5, селище міського типу Олександрівка.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

14. Про присвоєння (зміну) поштової адреси нежитлової будівлі по 

вулиці Незалежності України, 1А, селище міського типу Олександрівка.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

15. Про присвоєння (зміну) поштової адреси домоволодінню по 

провулку Свободи, будинок 5, села Ставидла.  
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Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

16. Про видачу ордерів на службові жилі приміщення.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

 

17. Про внесення змін до 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.  

 

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 18 травня 2021 року № 203. 

 Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

19. Про надання дозволу на укладання договорів найму житлових 

приміщень для тимчасового проживання.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

20. Про  надання згоди на технічний поділ та переведення частин 

житлового будинку квартирного типу у житловий будинок садибного типу з 

присвоєнням окремих поштових адрес по вулиці Центральна, будинок 2, село 

Польове.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

21. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради.  

 

22. Про надання дозволу на надання послуг у сфері організації 

відпочинку та розваг на території Олександрівської селищної ради                              

ФОП Таладіон Ользі Валентинівні.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності.  
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23. Про затвердження плану заходів з підготовки територій 

Олександрівської селищної ради до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою. 

 

24. Про погодження місця розміщення засобу пересувної мережі                     

ФОП Яловенку В.М.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою.  

 

25. Різне.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Зубахи Олександра Стефановича «Про затвердження «Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану закладів 

охорони здоров’я» в новій редакції».  

 

ВИРІШИЛИ:  

  Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження «Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану закладів охорони здоров’я» в новій редакції». 
 

Голосування за рішення «Про затвердження «Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану закладів охорони 

здоров’я» в новій редакції» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 6. результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 238 

 

Староста С. Будун з’явилася на засідання виконавчого комітету.  

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                          

В. Скляренко з’явився на засідання виконавчого комітету.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Гресь Алли Дмитрівни «Про затвердження «Фінансового плану 

підприємства на 2021 рік» комунального некомерційного підприємства 
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Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області».  

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про затвердження «Фінансового плану підприємства на 2021 рік» 

комунального некомерційного підприємства «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області». 

 

         Голосування за рішення «Про затвердження «Фінансового плану 

підприємства на 2021 рік» комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 7 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 239 

 

Староста С. Махно покинув залу засідання.  

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Антіпової Ірини Вікторівни «Про підсумки виконання 

комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради за І півріччя 2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про підсумки виконання комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради за І півріччя 2021 року». 

 

Голосування за рішення «Про підсумки виконання комплексної програми 

соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної 

ради за І півріччя 2021 року» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 
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Додаток 8 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 240 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Шияти Валентини Іванівни «Про редакційні найменування 

об’єкта (заходу) (редакційні уточнення) фінансування якого буде 

здійснюватись у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про редакційні найменування об’єкта (заходу) (редакційні уточнення) 

фінансування якого буде здійснюватись у 2021 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій». 

 

Голосування за рішення «Про редакційні найменування об’єкта (заходу) 

(редакційні уточнення) фінансування якого буде здійснюватись у 2021 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 9 результати поіменного  

голосування.Рішення виконавчого  

комітету № 241 

 

Староста С. Махно повернувся в залу засідання.  

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Половенко Тетяни Іванівни «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 16 лютого                              

2021 року № 155».  

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 16 лютого 2021 року № 155». 

 

Голосування  за рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради від 16 лютого 2021 року № 155» – 
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Результати голосування:                     

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 10 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 242 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за підсумками І півріччя 2021 року». 

  

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про стан виконавської дисципліни в Олександрівській селищній раді за 

підсумками І півріччя 2021 року». 

 

        Голосування за рішення «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за підсумками І півріччя 2021 року» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 243 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про підсумки роботи з розгляду 

звернень громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за І півріччя 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 півріччя 

2021 року». 

 

        Голосування за рішення «Про підсумки роботи з розгляду звернень 

громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за І півріччя 2021 року» – 
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Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято 

Додаток 12 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 244 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

показників комплексної оцінки роботи старост і діловодів Олександрівської 

селищної ради».  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Під час обговорення даного проєкту рішення у членів виконавчого 

комітету  виникли питання щодо критеріїв оцінки роботи старост та діловодів, 

тому вони запропонували відправити даний проєкт рішення на доопрацювання 

з подальшим внесенням доопрацьованого проєкту рішення на затвердження 

виконавчого комітету.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 Відправити на доопрацювання проєкт рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради  «Про затвердження показників комплексної 

оцінки роботи старост і діловодів Олександрівської селищної ради».  

 

Голосування за пропозицію відправити на доопрацювання проєкт 

рішення Олександрівської селищної ради «Про затвердження показників 

комплексної оцінки роботи старост і діловодів Олександрівської селищної 

ради» –  

 

Результати голосування:                

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 13 результати поіменного 

голосування.  

 

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про схвалення  

проєкту рішення  Олександрівської селищної ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2021 рік». 

 

ВИРІШИЛИ: 
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         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про схвалення  проєкту рішення  Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін та доповнень 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 та доповнень до Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2021 рік» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 14  результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 245   

 

Староста С. Махно покинув залу засідання. 
    

10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про присвоєння (зміну) 

поштової адреси нежитлової будівлі по вулиці Центральна, село Бірки».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради «Про присвоєння (зміну) поштової адреси нежитлової будівлі по вулиці 

Центральна, село Бірки».  

 

Голосування за рішення «Про присвоєння (зміну) поштової адреси 

нежитлової будівлі по вулиці Центральна, село Бірки» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 15 результати поіменного          

голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 246 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

тимчасового порядку присвоєння (зміни) поштових адрес об’єктам нерухомого 

майна на території Олександрівської селищної ради».  
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ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до тимчасового порядку присвоєння (зміни) поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна на території Олександрівської селищної 

ради». 

 

Голосування за рішення «Про внесення змін до тимчасового порядку 

присвоєння (зміни) поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Олександрівської селищної ради» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 16 результати поіменного          

голосування. Рішення виконавчого 

комітету № 247 

 

Староста С. Махно повернувся в залу засідання.  

 

12. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження Порядку 

переведення житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу на 

території Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Порядку переведення житлових будинків квартирного типу 

у будинки садибного типу на території Олександрівської селищної ради». 

 

Голосування за рішення «Про затвердження Порядку переведення 

житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу на території 

Олександрівської селищної ради» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 17 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 248 

 

Староста В. Савич покинув залу засідання.  
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13. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про присвоєння окремої 

поштової адреси 3/5 частки житлового будинку по вул. Шевченка, будинок 5, 

селище міського типу Олександрівка».  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про присвоєння окремої поштової адреси 3/5 частки житлового будинку по 

вул. Шевченка, будинок 5, селище міського типу Олександрівка». 

 

        Голосування за рішення «Про присвоєння окремої поштової адреси 3/5 

частки житлового будинку по вул. Шевченка, будинок 5, селище міського типу 

Олександрівка» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 18 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 249 
 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про присвоєння (зміну) 

поштової адреси нежитлової будівлі по вулиці Незалежності України, 1А, 

селище міського типу Олександрівка».  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про присвоєння (зміну) поштової адреси нежитлової будівлі по вулиці 

Незалежності України, 1А, селище міського типу Олександрівка». 

 

        Голосування за рішення «Про присвоєння (зміну) поштової адреси 

нежитлової будівлі по вулиці Незалежності України, 1А, селище міського типу 

Олександрівка» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 19 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 250 
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15. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про присвоєння (зміну) 

поштової адреси домоволодінню по провулку Свободи, будинок 5,                               

села Ставидла».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про присвоєння (зміну) поштової адреси домоволодінню по провулку 

Свободи, будинок 5, села Ставидла». 

 

Голосування за рішення «Про присвоєння (зміну) поштової адреси 

домоволодінню по провулку Свободи, будинок 5, села Ставидла» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 20 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 251 

 

Староста В. Савич повернувся в залу засідання.  

 

16. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про видачу ордерів на 

службові жилі приміщення». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти  рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про видачу ордерів на службові жилі приміщення». 

 

        Голосування за рішення «Про видачу ордерів на службові жилі 

приміщення» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято 

Додаток 21 результати поіменного 

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 252 
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17. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

Порядку постановки на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов на територіїї Олександрівської  селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до Порядку постановки на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов на територіїї Олександрівської  

селищної ради». 

 

Голосування за рішення «Про внесення змін до Порядку постановки на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 

територіїї Олександрівської  селищної ради» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 22 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 253 

 

18. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 18 травня 

2021 року №203».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 18 травня 2021 року №203».  

 

Голосування за рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради від 18 травня 2021 року №203» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 23 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 254 
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19. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченко Ярослав Олексійович «Про надання дозволу на 

укладання договорів найму житлових приміщень для тимчасового 

проживання».     

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про  надання дозволу на укладання договорів найму житлових приміщень для 

тимчасового проживання».     

 

Голосування за рішення «Про  надання дозволу на укладання договорів 

найму житлових приміщень для тимчасового проживання» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 24 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 255 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання згоди на 

технічний поділ та переведення частин житлового будинку квартирного типу у 

житловий будинок садибного типу з присвоєнням окремих поштових адрес по 

вулиці Центральна, будинок 2, село Польове». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про надання згоди на технічний поділ та переведення частин житлового 

будинку квартирного типу у житловий будинок садибного типу з присвоєнням 

окремих поштових адрес по вулиці Центральна, будинок 2, село Польове». 

 

Голосування за рішення «Про надання згоди на технічний поділ та 

переведення частин житлового будинку квартирного типу у житловий будинок 

садибного типу з присвоєнням окремих поштових адрес по вулиці Центральна, 

будинок 2, село Польове» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 25 результати поіменного  
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голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 256 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про постановку на 

квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов».  

  

Староста В. Савич повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 

голосуванні.  

 

Голосування за рішення «Про постановку на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов»  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Рішення прийнято  

Додаток 26 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 257 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про надання дозволу 

на надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території 

Олександрівської селищної ради ФОП Таладіон Ользі Валентинівні».  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про надання дозволу на надання послуг у сфері організації відпочинку та 

розваг на території Олександрівської селищної ради ФОП Таладіон Ользі 

Валентинівні».  

 

Голосування за рішення  «Про надання дозволу на надання послуг у сфері 

організації відпочинку та розваг на території Олександрівської селищної ради 

ФОП Таладіон Ользі Валентинівні» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Рішення прийнято  

Додаток 27 результати поіменного  

голосування. Рішення виконавчого  

комітету № 258 

 

23. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження плану 

заходів з підготовки територій Олександрівської селищної ради до осінньо-

зимового періоду 2021-2022 років».  

  

ВИСТУПИЛИ:  

 Члени виконавчого комітету запропонували відправити даний проєкт 

рішення на доопрацювання відділом містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою спільно зі старостами, терміном в 

один місяць, з подальшим поданням доопрацьованого проєкту рішення  на 

затвердження засідання сесії Олександрівської селищної ради.  

 

ВИРІШИЛИ: 

         Відправити на доопрацювання проєкт рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження плану заходів з підготовки 

територій Олександрівської селищної ради до осінньо-зимового періоду                        

2021-2022 років». 

 

Голосування за пропозицію відправити на доопрацювання проєкт рішення 

«Про затвердження плану заходів з підготовки територій Олександрівської 

селищної ради до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Пропозицію прийнято 

Додаток 28 результати поіменного  

голосування.  

 

 

24. СЛУХАЛИ:  

 Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про погодження місця 

розміщення засобу пересувної мережі ФОП Яловенку В.М.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Прийняти рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

«Про погодження місця розміщення засобу пересувної мережі                                        

ФОП Яловенку В.М.».   




