
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

21 вересня 2021 року       смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (20 осіб).  

 

Керуючий справами (секретар)    –   Антіпов Сергій Юрійович 

виконавчого комітету  

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 13 серпня 2021 року № 216 - осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у вересні 2021 року» 

(додається).  

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради за основу –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати  

поіменного голосування  

Прийнято за основу.  

 

Пропозиції:  

Селищний голова Безпечний О.І. запропонував внести до порядку денного                       

4 (чотири) позапланових питання: «Про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої соціальної реклами 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській 

області», «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання будинків, які надаються 

комунальними підприємствами Олександрівської селищної ради», «Про 

надання дозволу на видалення зелених насаджень» та «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 пропозицію селищного голови:  

 

«ЗА» - 20 
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«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 2 результати   

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради зі змінами та доповненнями –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято. 

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 21 вересня 2021 року                         

зі змінами та доповненнями: 

 

1. Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік.  

Доповідає: Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради.   

 

2. Про затвердження Положення про консультаційні пункти з питань 

цивільного захисту при Олександрівській селищній раді.   

Доповідає: Найко Ігор Петрович – головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради.  

 

3. Про підсумки роботи комісії з питань захисту прав дитини 

Олександрівської селищної ради за січень-серпень 2021 року.  

Доповідає: Письменна Галина Анатоліївна – начальник служби у справах 

дітей Олександрівської селищної ради.  

 

4. Про утворення координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Олександрівській селищній раді.  

Доповідає: Роздобудько Олександр Анатолійович – начальник відділу 

молоді та спорту Олександрівської селищної ради.   

 

5. Про затвердження правил поведінки на спортивних об’єктах 

Олександрівської селищної ради.   

Доповідає: Роздобудько Олександр Анатолійович – начальник відділу 

молоді та спорту Олександрівської селищної ради. 
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6. Про надання дозволу КП «Комсервіс» на укладання тимчасового 

договору оренди з Кіровоградським обласним територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки.  

Доповідає: Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради.  

 

7.  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої соціальної реклами 1 

ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.  

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

8. Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання будинків, які надаються 

комунальними підприємствами Олександрівської селищної ради.   

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

9. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.   

Доповідає: Панченко Ярослав Олексійович – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

10. 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: Тимко Сергій Миколайович – начальник відділу освіти 

Олександрівської селищної ради.  

 

11. Ознайомлення членів виконавчого комітету з проєктом рішення «Про 

затвердження протоколу № 3 засідання  комісії з питань визначення напрямків 

та об’єктів, на які спрямовуються кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області», шляхом опитування членів виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради.  

Доповідає: Письменна Галина Анатоліївна – начальник служби у справах 

дітей Олександрівської селищної ради.  

 

12.  Інформація про виконання посадових обов’язків старост.   

Доповідає:  

Капкан Сергій Володимирович – староста сіл Красносілка, Бандурове; 
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Лаврусь Віктор Сергійович – староста сіл Родниківка, Липівка, 

Мар’янівка, Могилів – Курінь, Ясинуватка; 

Жданюк Оксана Йосипівна – староста сіл Ясинове, Біляївка, Омельгород; 

Футорнюк Євгеній Миколайович – староста сіл Михайлівка, Григорівка. 

  

 13. Протокольні доручення.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Шияти Валентини Іванівни «Про затвердження Плану заходів 

щодо складання проєкту бюджету Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік».    

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Антіпов С.Ю.  

запропонував доповнити пункт 8 проекту рішення словами: «головному 

бухгалтеру Олександрівської селищної ради» та пункти 5; 6; 13; плану заходів 

доповнити словами «головний бухгалтер Олександрівської селищної ради». 

 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4  результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято  

 

ВИРІШИЛИ:   

Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Плану заходів щодо 

складання проєкту бюджету Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» зі змінами –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого  

комітету № 281 від 21 вересня                   

2021 року. (додається)  
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Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. та заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Скляренко В.І. покинули залу засідання.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Найка Ігора Петровича «Про затвердження Положення про 

консультаційні пункти з питань цивільного захисту при Олександрівській 

селищній раді».  

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

консультаційні пункти з питань цивільного захисту при Олександрівській 

селищній раді» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 6  результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого  

комітету № 282 від 21 вересня        

2021 року. (додається) 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Письменної Галини Анатоліївни «Про підсумки роботи комісії з 

питань захисту прав дитини Олександрівської селищної ради за січень-серпень 

2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про підсумки роботи комісії з питань 

захисту прав дитини Олександрівської селищної ради за січень-серпень                    

2021 року» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 7  результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого 

комітету № 283 від 21 вересня                   

2021 року. (додається) 
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Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. повернувся в залу засідання.  

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Роздобудька Олександра Анатолійовича «Про утворення 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Олександрівській селищній раді». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про утворення координаційної ради з 

питань національно-патріотичного виховання при Олександрівській селищній 

раді»  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 8  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого  

комітету № 284 від 21 вересня                  

2021 року. (додається) 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Роздобудька Олександра Анатолійовича «Про затвердження 

правил поведінки на спортивних об’єктах Олександрівської селищної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Селищний голова Безпечний О.І. запропонував внести технічну правку в                 

пункт 2.10 правил поведінки на спортивних об’єктах Олександрівської 

селищної ради та додати слова: «на роликах, велосипеді чи іншій мототехніці» 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про затвердження правил поведінки на 

спортивних об’єктах Олександрівської селищної ради» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 9  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого  
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комітету № 285 від 21 вересня                   

2021 року. (додається) 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про надання дозволу 

КП «Комсервіс» на укладання тимчасового договору оренди з Кіровоградським 

обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу КП «Комсервіс» на 

укладання тимчасового договору оренди з Кіровоградським обласним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 10 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого  

комітету № 286 від  21 вересня                   

2021 року. (додається) 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

1. Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволів 

на розміщення зовнішньої соціальної реклами 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої соціальної реклами 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській 

області» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого  

комітету № 287 від 21 вересня                   

2021 року. (додається) 
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8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про встановлення тарифів 

на послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання 

будинків, які надаються комунальними підприємствами Олександрівської 

селищної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Антіпов С.Ю. 

запропонував голосувати за встановлення тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення, вивіз нечистот та утримання будинків окремо по кожному 

комунальному підприємству та населеному пункту.  

 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 12 результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

селі Ясинове – 30 грн 30 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 13 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

селі Букварка – 31 грн 05 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 14 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  
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Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

селі Розумівка – 30 грн 20 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 15 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

селі Бірки – 35 грн 50 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 16 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

селі Михайлівка – 32 грн 70 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 17 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Староста Погрібна Т.Б. та заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Скляренко В.І. покинули залу засідання.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з вивозу рідких нечистот в                        

селі Бірки – 98 грн 10 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 16 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Додаток 18 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  
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Староста Погрібна Т.Б. повернулася в залу засідання.  

Староста Лаврусь В.С. та староста Махно С.А. покинули залу засідання.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водопостачання в                        

смт Лісове – 33 грн 48 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 16 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

Додаток 19 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Староста Лаврусь В.С. та староста Махно С.А. повернулися в залу засідання.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з водовідведення в                        

смт Лісове – 4 грн 84 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 20 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. повернувся в залу засідання.  

 

Голосування за встановлення тарифу на послуги з утримання будинків, які 

надаються КП «Лісове»  в смт Лісове – 2 грн 05 коп./за 1 м. куб.  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 21 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Осипенко В.В., у зв’язку з необґрунтованими тарифами на послуги 

з водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот та утримання 

будинків, які надаються КП «Оберіг – Аква», запропонував перенести розгляд 
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даних тарифів на засідання виконавчого комітету у жовтні 2021 

року з виділенням їх в окреме питання.  

 

Голосування за пропозицію першого заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Осипенка В.В. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 22 результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято  

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Антіпов С.Ю. 

запропонував доповнити пункт 8 словами: «надавачам послуг, зазначених в 

пункті 1 даного рішення забезпечити укладання договорів на житлово-

комунальні послуги відповідно до типових». Пункт 8 вважати пунктом 9.  

 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 23 результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято  

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на послуги з 

водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання будинків,  

які надаються комунальними підприємствами Олександрівської селищної        

ради» зі змінами –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 24 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого  
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комітету № 288 від 21 вересня                  

2021 року. (додається) 
 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. покинув залу засідання.  

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Антіпов С.Ю. 

запропонував голосувати окремо по кожному пункту проекту рішення «Про 

надання дозволу на видалення зелених насаджень».  

 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 25 результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято 

  

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. повернувся в залу засідання.  

 

Голосування за пункт 1.1 проєкту рішення «Олександрівському РЕМ 

ПАТ «Кіровоградобленерго», в кількості 77 (сімдесяти семи ) аварійних дерев, 

а саме: 3 (три) – клена та 74 (сімдесят чотири) – верби за адресою: с. Гайове 

Кропивницького району Кіровоградської області». 

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 26 результати поіменного  

голосування. Пункт прийнято 

 

Староста Махно С.А. покинув залу засідання.  

 

Голосування за пункт 1.2 проекту рішення «ДПРЧ у ДСНС України в 

Кіровоградській області, в кількості 39 (тридцяти дев’яти) аварійних дерев, а 
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саме: 12 (дванадцять) – абрикосів; 11 (одинадцять) – яблунь; 3 (три) – клена; 

2 (дві) – липи; 2 (два) – граба; 1 (одна) – ялинка; 2 (дві) – туї; 3 (три) – груші; 1 

(одна) – шовковиця; 2 (дві) - сливи за адресою: вул. Шевченка, 57 смт. 

Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області». 

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 0 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 18 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 27 результати поіменного  

голосування. Пункт не прийнято 

 

Староста Махно С.А. повернувся в залу засідання.  

 

Голосування за пункт 1.3 проекту рішення «ДПРЧ у ДСНС України в 

Кіровоградській області, в кількості 10 (десяти) аварійних дерев, а саме: 7 

(семи) – акацій; 3 (трьох) – американських кленів за адресою: вул. Перемоги с. 

Триліси Кропивницького району Кіровоградської області». 

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 0 

«ПРОТИ» - 6 

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 28 результати поіменного  

голосування. Пункт не прийнято 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень» –  

 

Результати голосування:                 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 29 результати поіменного          

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого  

комітету № 289  від 21 вересня                  

2021 року. (додається) 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. покинув залу засідання.  
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10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тимка Сергія Миколайовича «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:  

        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» - 18 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 30 результати поіменного          

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого  

комітету № 290  від 21 вересня                  

2021 року. (додається) 

 

11. У період проведення засідання виконавчого комітету, у зв’язку з 

терміновістю та нагальністю даного питання, відповідно до Регламенту роботи 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради VІІІ скликання, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Олександрівської селищної 

ради № 144 від 26 січня 2021 року «Про затвердження Положення про 

виконавчий комітет Олександрівської селищної ради та Регламенту роботи 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради», з дотриманням Закону 

України «Про охорону дитинства», Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615, члени 

виконавчого комітету були ознайомлені службою у справах дітей 

Олександрівської селищної ради з протоколом № 3 засідання  комісії з питань 

визначення напрямків та об’єктів, на які спрямовуються кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
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Персональне рішення по питанню «Про затвердження протоколу № 3 

засідання  комісії з питань визначення напрямків та об’єктів, на які 

спрямовуються кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області» кожен член виконавчого комітету засвідчив 

особистим підписом в аркуші опитування (поіменного голосування) –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток результати опитування  

(поіменного  голосування). 

 

Результати опитування (поіменного голосування) служба у справах дітей 

Олександрівської селищної ради надала Олександрівському селищному голові 

Олександру БЕЗПЕЧНОМУ для прийняття рішення.  

 

За підсумками результатів опитування (поіменного голосування) 

прийнято рішення виконавчого комітету № 291 «Про затвердження                         

протоколу № 3 засідання  комісії з питань визначення напрямків та об’єктів, на 

які спрямовуються кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області».   

 

12. СЛУХАЛИ:  

Інформацію про виконання посадових обов’язків старост Капкана Сергія 

Володимировича, Лавруся Віктора Сергійовича, Жданюк Оксани Йосипівни та 

Футорнюка Євгенія Миколайовича взяти до уваги.  

 

13. ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ:  

 

 13.1 Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради підготувати розпорядження 

Олександрівського селищного голови про створення комісії з аналізу 

використання коштів підприємствами, установами, організаціями комунальної 

власності та виконавчими органами Олександрівської селищної ради, з 

подальшим затвердженням даного розпорядження на засіданні виконавчого 

комітету у жовтні 2021 року – до 24 вересня 2021 року. 

  




