
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

19 жовтня 2021 року       смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (22 особи).  

 

Керуючий справами (секретар)    –   Антіпов Сергій Юрійович 

виконавчого комітету  

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 07 жовтня 2021 року № 246 - осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у жовтні 2021 року» 

(додається).  

 

Пропозиції:  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував виключити з порядку денного 

питання № 6 «Про призначення *** опікуном над малолітнім ***», № 7 «Про 

надання дозволу  гр. *** на передачу в оренду земельних ділянок, які належать 

її малолітнім дітям», № 8 «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування малолітній ***» та № 9 «Про затвердження 

розпоряджень Олександрівського селищного голови».  

 

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

13 (тринадцять) позапланових питань: «Про надання дозволу відділу 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради на укладання 

тимчасового договору»; «Про схвалення проєкту рішення Олександрівської 

селищної ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії Олександрівської 

селищної ради восьмого скликання від 22 грудня 2020 року № 42 «Про 

затвердження структури виконавчих органів Олександрівської селищної ради в 

новій редакції»»; «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 15.06.2021 р. № 238 «Про створення комісії 

з обстеження зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області»; «Про надання дозволу                     

ПП «Камелот – 3000» на влаштування тротуарної плитки»; «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП 

села Ясинове»; «Про погодження статуту комунального підприємства села 

Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області»; «Про затвердження штатної чисельності 

комунального підприємства села Бірки Олександрівської селищної ради»; «Про 

погодження на посаду директора КП села Бірки Олександрівської селищної 

ради Винника Валерія Івановича»; «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради від 15 червня 2021 року № 234 «Про 
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затвердження контракту (тимчасового договору)»; «Про стан підготовки 

закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років»; «Про порядок проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з 

вивезення твердих побутових відходів в населених пунктах Олександрівської 

селищної ради»; «Про фінансово-господарську діяльність КП «Оберіг-Аква» за 

2020 рік та січень-вересень 2021 року»; «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 29.09.2021р. №288 «Про встановлення тарифів на 

послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання 

будинків, які надаються комунальними підприємствами Олександрівської 

селищної ради». 

 

Результати голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Антіпова С.Ю. –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 14 

«ПРОТИ» - 1 

«УТРИМАЛИСЬ» - 5  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Староста Просяник Я.В. з’явилася на засідання.  

 

Результати голосування за пропозицію селищного голови Безпечного О.І. –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 

«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» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято. 
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Порядок денний засідання виконавчого комітету 19 жовтня 2021 року                         

зі змінами та доповненнями: 

 

1. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів 

відділу культури та туризму на 2021-2022 роки на території Олександрівської 

селищної ради. 

 

2. Про підсумки виконання комплексної програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради                             

за 9 місяців 2021 року. 

 

3. Про уповноваження посадових осіб та службовців Олександрівської 

селищної ради на складання актів обстеження матеріально-побутових умов 

сім’ї для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних 

виплат. 

 

4. Про підсумки роботи з розгляду звернень громадян в Олександрівській 

селищній раді Кропивницького району Кіровоградської області за січень-

вересень 2021 року. 

 

5. Про стан виконавської дисципліни в Олександрівській селищній раді за 

січень-вересень 2021 року. 

 

6. Про затвердження розпорядження голови Олександрівської селищної 

ради від 23 вересня 2021 року №234-осн «Про створення комісії з аналізу 

використання коштів підприємствами, установами, організаціями комунальної 

власності та виконавчими органами Олександрівської селищної ради». 

 

7. Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального користування Олександрівської селищної 

ради. 

 

8. 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». 

 

9. Про надання дозволу відділу соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради на укладання тимчасового договору.   

 

10. Інформація про виконання посадових обов’язків старост.  

 

11. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до рішення четвертої сесії Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання від 22 грудня 2020 року №42 «Про затвердження структури 

виконавчих органів Олександрівської селищної ради в новій редакції».  
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12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15.06.2021 р. № 228 «Про створення комісії з обстеження 

зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області».   

 

13. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

 

14. Про надання дозволу ПП «Камелот – 3000» на влаштування 

тротуарної плитки.  

 

15. Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для КП села Ясинове. 

 

16. Про погодження статуту комунального підприємства села Бірки 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області.  

 

17. Про затвердження штатної чисельності комунального підприємства 

села Бірки Олександрівської селищної ради.  

 

18. Про погодження на посаду директора КП села Бірки Олександрівської 

селищної ради Винника Валерія Івановича.  

 

19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15 червня 2021 року №234 «Про затвердження контракту 

(трудового договору)».  

 

20. Про стан підготовки закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років.  

 

21. Про порядок проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з 

вивезення твердих побутових відходів в населених пунктах Олександрівської 

селищної ради.  

 

 22. Про фінансово-господарську діяльність КП «Оберіг-Аква» за                  

2020 рік та січень-вересень 2021 року.  

 

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від                       

29.09.2021 р. №288 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання будинків, які надаються 

комунальними підприємствами Олександрівської селищної ради».  

 

24. Різне.  

 

 25. Протокольні доручення.   
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Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. з’явився на засідання.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Смирної Тетяни Василівни «Про затвердження плану 

проведення культурно-масових заходів відділу культури та туризму                                   

на 2021-2022 роки на території Олександрівської селищної ради».  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Селищний голова Безпечний О.І. запропонував відправити проєкт 

рішення на доопрацювання – розробити спільно зі старостами план проведення 

культурно-масових заходів на території Олександрівської селищної ради на 

2021-2022 роки.  

 

Голосування за пропозицію селищного голови Безпечного О.І. –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4  результати поіменного  

голосування.  

Пропозицію прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:   

Голосування за проєкт рішення «Про затвердження плану проведення 

культурно-масових заходів відділу культури та туризму  на 2021-2022 роки на 

території Олександрівської селищної ради» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 0 

«ПРОТИ» - 1 

«УТРИМАЛИСЬ» - 21 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5  результати поіменного  

голосування.  

Рішення не прийнято. 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. покинув залу засідання.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про підсумки виконання 

комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради за 9 місяців 2021 року».   
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ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про підсумки виконання комплексної 

програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської 

селищної ради за 9 місяців 2021 року» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 6  результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня  2021 року №292  

(додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про уповноваження посадових 

осіб та службовців Олександрівської селищної ради на складання актів 

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення (відновлення) 

державної соціальної допомоги/соціальних виплат».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував доповнити проєкт рішення                      

пунктом 2. Після розділу VIII. Додаткова інформація Акту обстеження 

матеріально-побутових умов сім'ї, який затверджений наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95 «Про 

затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї» 

уповноважена особа здійснює запис «Інформація заповнена зі слів заявника». 

 

 Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 7  результати поіменного 

голосування.  

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про уповноваження посадових осіб та 

службовців Олександрівської селищної ради на складання актів обстеження 
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матеріально-побутових умов сім’ї для призначення (відновлення) державної 

соціальної допомоги/соціальних виплат» зі змінами – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 8  результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року №293 

(додається). 

 

Староста Христенко М.В, покинув залу засідання.  

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про підсумки роботи з розгляду 

звернень громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за січень-вересень 2021 року».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про підсумки роботи з розгляду 

звернень громадян в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за січень-вересень 2021 року»  –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 9  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня  2021 року №294 

(додається). 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. покинув залу засідання.  

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Похнатюк Алли Олегівни «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за січень-вересень 2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за січень-вересень 2021 року» – 
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Результати голосування:                     

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Додаток 10 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року №295 

(додається). 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. та староста Христенко М.В. повернулися в залу засідання.  

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

розпорядження голови Олександрівської селищної ради від 23 вересня                        

2021 року № 234-осн «Про створення комісії з аналізу використання коштів 

підприємствами, установами, організаціями комунальної власності та 

виконавчими органами Олександрівської селищної ради».  

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про затвердження розпорядження голови 

Олександрівської селищної ради від 23 вересня 2021 року № 234-осн «Про 

створення комісії з аналізу використання коштів підприємствами, установами, 

організаціями комунальної власності та виконавчими органами 

Олександрівської селищної ради» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від  19 жовтня 2021 року №296 

(додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про оголошення 

конкурсу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування Олександрівської селищної ради».  
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ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про оголошення конкурсу на перевезення 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування 

Олександрівської селищної ради» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 12 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року  № 297 

(додається). 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. повернувся в залу засідання.  

 

8. 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: 

Голосування за проєкт 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» - 22 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 13 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 298 

(додається). 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про надання дозволу 

відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної ради на 

укладання тимчасового договору».  
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ВИСТУПИЛИ: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував внести до проєкту рішення технічну 

правку та виключити слово «тимчасовий».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу відділу 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради на укладання 

тимчасового договору» зі змінами  –  

 

Результати голосування:                 

 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 14 результати поіменного          

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня  2021 року № 299 

(додається). 

 

Староста Махно С.А. покинув залу засідання.  

 

10. СЛУХАЛИ:  

Інформацію про виконання посадових обов’язків старост Гарбар Наталії 

Миколаївни, Качмар Мелітини Павлівни, Сергієнка Михайла Івановича та 

Христенка Миколи Васильовича взяти до уваги.  

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Антіпова Сергія Юрійовича «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 22 грудня 2020 року 

№ 42 «Про затвердження структури виконавчих органів Олександрівської 

селищної ради в новій редакції». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 22 грудня 2020 року 

№ 42 «Про затвердження структури виконавчих органів Олександрівської 

селищної ради в новій редакції» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 1 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 15 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 300  

(додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради                                           

від 15.06.2021 р. № 228 «Про створення комісії з обстеження зелених насаджень 

на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області».  

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради  від 15.06.2021 р. № 228 

«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 16 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 301  

(додається). 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував доповнити проєкт рішення                     

пунктом 3 «Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради в ордері на 

видалення зелених насаджень передбачити використання вирубаної деревини 

для опалення закладів соціальної сфери відповідної території».  
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 Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21  

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 17 результати поіменного 

голосування.  

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення  «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 18 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 302 

(додається). 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу                        

ПП «Камелот – 3000» на влаштування тротуарної плитки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу ПП «Камелот – 

3000» на влаштування тротуарної плитки» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 19 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 303 

(додається). 
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15. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для                        

КП села Ясинове».  

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про встановлення індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води для КП села Ясинове» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 20 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 304 

(додається). 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про погодження статуту 

комунального підприємства села Бірки Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про погодження статуту комунального 

підприємства села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 21 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 305 

(додається). 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. покинув залу засідання.  
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17. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про затвердження штатної 

чисельності комунального підприємства села Бірки Олександрівської селищної 

ради».  

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про затвердження штатної чисельності 

комунального підприємства села Бірки Олександрівської селищної ради» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 22 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 306 

(додається). 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про погодження на посаду 

директора КП села Бірки Олександрівської селищної ради Винника Валерія 

Івановича». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про погодження на посаду директора                   

КП села Бірки Олександрівської селищної ради Винника Валерія Івановича» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 23 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 307  

(додається) 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 15 червня 

2021 року № 234 «Про затвердження контракту (трудового договору)». 
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ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 15 червня 2021 року 

№ 234 «Про затвердження контракту (трудового договору)» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 24 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 308 

(додається). 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. повернувся в залу засідання.  

 

20. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про стан підготовки 

закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                                          

2021-2022 років». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував доповнити проєкт рішення                                               

пунктом 3 «Старостам Олександрівської селищної ради надати до відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради пропозиції оптимізації 

розміщення закладів соціальної сфери на відповідних територіях – до 28 жовтня 

2021 року».  

 

 Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 25 результати поіменного 

голосування.  

Пропозицію прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про стан підготовки закладів соціальної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 26 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 309 

(додається). 

 

Староста Христенко М.В. покинув залу засідання. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про порядок проведення 

конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових 

відходів в населених пунктах Олександрівської селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про порядок проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в 

населених пунктах Олександрівської селищної ради» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 27 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 310 

(додається). 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Гончаренка Миколи Михайловича «Про фінансово-

господарську діяльність КП «Оберіг-Аква» за 2020 рік та                                               

січень-вересень 2021 року». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради Антіпов С.Ю. запропонував доповнити проєкт рішення                           

пунктом 2 «Зобов’язати директора КП «Оберіг-Аква» Олександрівської 
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селищної ради Гончаренка М.М. подати на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету фінансовий план КП «Оберіг – Аква» Олександрівської 

селищної ради на 2022 рік – до 10 листопада 2021 року».  

 

Голосування за пропозицію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради Антіпова С.Ю. –  

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 28 результати поіменного 

голосування.  

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про фінансово-господарську діяльність 

КП «Оберіг-Аква» за 2020 рік та січень-вересень 2021 року» зі змінами – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 29 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 311  

(додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету від 29.09.2021 р. № 288 «Про встановлення 

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

утримання будинків, які надаються комунальними підприємствами 

Олександрівської селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 29.09.2021 р. № 288 «Про встановлення тарифів на 

послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот, утримання 

будинків, які надаються комунальними підприємствами Олександрівської 

селищної ради» – 
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Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 1 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Додаток 30 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 жовтня 2021 року № 312 

(додається). 

 

24. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

 Координатора Знам’янської філії компанії «Простонет» Шмаренко 

Тетяну Юріївну, яка проінформувала про тарифи на послуги компанії 

«Простонет» та процедуру підключення до даного інтернет-провайдера.  

 

 Головного фахівця відділу цивільного захисту ГУ ДСНС, майора служби 

цивільного захисту Петренка Юрія Олександровича, який проінформував про 

правила безпеки під час користування пічним опаленням.  

 

25. ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ:  

 

25.1 Відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради: 

 

25.1.1. розробити основні напрямки діяльності відділу культури та 

туризму Олександрівської селищної ради щодо проведення культурно-масових 

заходів на території Олександрівської селищної ради на 2021-2022 роки, 

враховуючи пропозиції старост Олександрівської селищної ради – до 29 жовтня 

2021 року; 

 

25.1.2. відновити паспорта кожного об’єкту культури в населених пунктах 

Олександрівської селищної ради, скласти аналітичну записку по кожному 

об’єкту культури, використовуючи форми ОЗ-6 (бюджет), 6-НК (7-НК)                           

за 2019 рік, 2020 рік та очікуване за 2021 рік – до 01 листопада 2021 року; 

 

25.1.3. поновити інформацію по кожному об’єкту культури в населених 

пунктах Олександрівської селищної ради, копії надати до відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності до 01 листопада 2021 року. 

 

25.2. Старостам Олександрівської селищної ради надати відділу культури 

та туризму Олександрівської селищної ради пропозиції щодо проведення 

культурно-масових заходів у відповідних населених пунктах Олександрівської 

селищної ради – до 28 жовтня 2021 року.  

 

  




