
 

 

П Р О Т О К О Л 
засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Олександрівської 

селищної ради на 2022-2027 роки 
 

16 листопада 2021 року                                                                                          №2 
 

смт Олександрівка 
 
Головував: Олександр БЕЗПЕЧНИЙ – голова робочої групи, голова 
Олександрівської селищної ради. 
 
ПРИСУТНІ ТА ЗАПРОШЕНІ: відповідно до списку, що додається. 
 
Секретар: Олександр ТАРАНЕНКО  –  начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності Олександрівської селищної ради. 
 
Порядок денний: 

 
1. Про ознайомлення членів робочої групи з напрямками стратегічного 

розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки.  
2. Про підсумки опитування мешканців та представників бізнесу на 

території Олександрівської селищної ради з метою визначення основних 
проблем, які існують на території Олександрівської селищної ради та 
перспектив розвитку селищної ради на майбутнє та аналізу діяльності в галузі 
«Культура». 

 
 
СЛУХАЛИ: 

Олександра Тараненка – секретаря робочої групи, начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 
селищної ради, який оголосив, що на засіданні присутні 30 членів робочої групи.  

Олександра Безпечного – голову робочої групи, який засвідчив 
присутність на засіданні  членів комісії, та відкрив засідання робочої групи та 
оголосив порядок денний засідання робочої групи. 
 
По першому питанню порядку денного: 
 

Олександра Тараненка – начальника відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності Олександрівської селищної ради, щодо 
принципів стратегічного планування, нормативно-правових актів, якими 
визначено формування і реалізацію програмних документів соціально-
економічного розвитку. 

Також ним доведено перелік стратегічних та операційних цілей для 
розробки Стратегії розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки 



 

 

та результати SWOT-аналізу, визначено слабкі та сильні сторони території 
Олександрівської селищної ради.   

 
Членами робочої групи проведено обговорення вищезазначеного питання. 
 
За результатами обговорення прийнято наступне рішення: 
 
1. Взяти до відома інформацію начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності Олександрівської селищної ради, щодо 
стратегічних та операційних цілей для розробки Стратегії розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки та результатів                     
SWOT-аналізу, слабких та сильних сторін території Олександрівської селищної 
ради. 

2. Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради продовжити роботу щодо розробки Стратегії 
розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки. 

 

По другому питанню порядку денного: 
 

Олександра Тараненка – начальника відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності Олександрівської селищної ради, щодо 
підсумків опитування мешканців та представників бізнесу на території 
Олександрівської селищної ради з метою визначення основних проблем, які 
існують на території Олександрівської селищної ради та перспектив розвитку 
селищної ради на майбутнє та аналізу діяльності в галузі «Культура». 

 
Членами робочої групи проведено обговорення вищезазначеного питання. 
 
За результатами обговорення прийнято наступне рішення: 
1. Доручити відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради розробити опитувальні листи для 
мешканців території Олександрівської селищної ради щодо напрямків розвитку 
в галузі «Спорт» у Google-формах. 

2.  Головному спеціалісту з питань програмного забезпечення 
Олександрівської селищної ради Антону Гречаному забезпечити розміщення 
посилань на опитувальні листи для мешканців території Олександрівської 
селищної ради у Google-формах на сайті Олександрівської селищної ради та 
сторінці Олександрівської ради в мережі Facebook. 

 
 

 
Селищний голова,  
голова робочої групи                                                   Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
Секретар робочої групи                                             Олександр ТАРАНЕНКО 



 

 

Додаток 
до протоколу засідання робочої 
групи від 16 листопада 2021 року №2 

 
Список членів 

робочої групи  з розробки Стратегії  розвитку  
Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки 

 
Голова робочої групи: Присутність 

БЕЗПЕЧНИЙ 
Олександр Іванович 

голова Олександрівської 
селищної ради 

+ 

Заступники голови робочої групи:  

ОСИПЕНКО 
Володимир Валентинович 

перший заступник голови 
Олександрівської селищної 
ради з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

+ 

СКЛЯРЕНКО 
Василь Іванович 

заступник голови 
Олександрівської селищної 
ради з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

+ 

Секретар робочої групи:  

ТАРАНЕНКО 
Олександр Олександрович 

начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

Члени робочої групи: 

АНТІПОВ 
Сергій Юрійович 

керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

АНТІПОВА 
Ірина Олександрівна 

начальник відділу соціального 
захисту населення 
Олександрівської селищної 
ради 

- 

БОНДАРЕНКО 
Катерина Григорівна 

помічник-консультант 
Народного депутата України 
О.Довгого (за згодою) 

- 

БРАЙКО 
Віталій Вікторович 

секретар Олександрівської 
селищної ради 
 
 
 

- 



 

 

БРЮХОВЕЦЬКИЙ 
Євген Анатолійович 

 головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 
власності Олександрівської 
селищної ради 

+ 

БУДУН 
Світлана Миколаївна 

староста 
села Красносілля, села 
Гутницька Олександрівської 
селищної ради 

+ 

БУРКІВСЬКА 
Анастасія Олександрівна 

депутат Олександрівської 
селищної рада, голова постійної 
комісії з питань соціально-
економічного розвитку 
території, благоустрою та 
житлово-комунального 
господарства (за згодою) 

- 

ВІТЕР 
Микола Михайлович 

начальник відділу земельних 
ресурсів та просторового 
планування Олександрівської 
селищної ради 

- 

ГАРБАР 
Наталя Миколаївна 

староста 
села Голикове, села Кримки 
Олександрівської селищної 
ради 

 

+ 

ГРЕСЬ 
Алла Дмитрівна 

директор КНП 
«Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради 
(за згодою) 
 

- 

ГУНЬКО 
Людмила Іванівна 

начальник відділу культури та 
туризму Олександрівської 
селищної ради 
 

- 

ДАНИЛЕНКО 
Сергій Дмитрович 

староста 
села Триліси, села Антонівка, 
Китайгород, села Северинівка 
Олександрівської селищної 
ради 
 

+ 

ЖДАНЮК 
Оксана Йосипівна 

староста села Ясинове, села 
Біляївка, села Омельгород 
Олександрівської селищної 
ради 
 

+ 



 

 

ЗУБАХА 
Олександр Стефанович 

головний лікар КНП 
«Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської 
селищної ради 

+ 

КАПКАН 
Сергій Володимирович 

староста 
села Красносілка, села 
Бандурове Олександрівської 
селищної ради 

+ 

КАРМАЗІН 
Сергій Анатолійович 

староста 
села Підлісне Олександрівської 
селищної ради 

+ 

КАЧМАР 
Мелітина Павлівна 

староста 
села Веселе, села Гайове, села 
Польове Олександрівської 
селищної ради 

- 

КИВГИЛО 
Владислав 

Володимирович 

староста 
села Ставидла, села Світова 
Зірка, села Хайнівка 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

КОВТУН 
Володимир 

Олександрович 

депутат Олександрівської 
селищної рада, голова постійної 
комісії з питань сільського 
господарства, 
землекористування, екології та 
раціонального використання 
природних ресурсів (за згодою) 

- 

КОВТУН 
Людмила Володимирівна 

депутат Олександрівської 
селищної рада, голова постійної 
комісії з питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, 
спорту та соціального захисту 
населення (за згодою) 

- 

ЛАВРУСЬ 
Віктор Сергійович 

староста 
села Родниківка, села Липівка, 
села Мар’янівка, села Могилів 
Курінь, села Ясинуватка 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

ЛАПЧИК 
Микола Вікторович 

староста 
смт Лісове Олександрівської 
селищної ради 
 

+ 



 

 

ЛЕВЧЕНКО 
Євгеній Миколайович 

голова Олександрівської 
районної організації інвалідів 
Кіровоградської обласної 
організації інвалідів «Союзу 
організації інвалідів» (за 
згодою) 

- 

МАХНО 
Сергій Анатолійович 

староста 
села Стара Осота, села Іванівка, 
села Нова Осота, села 
Поселянівка Олександріської 
селищної ради 

- 

МІЛЮТІНА 
Тетяна Іванівна 

староста 
села Бовтишка 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

ПАВЛОВСЬКИЙ 
Павло Михайлович 

староста села Вищі Верещаки, 
села Бурякове, села Любомирка, 
села Настине Олександрівської 
селищної ради 

+ 

ПАНЧЕНКО 
Ярослав Олексійович 

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

+ 

ПОГРІБНА 
Тетяна Борисівна 

староста села Несваткове 
Олександрівської селищної 
ради 
 

+ 

ПОЛОВЕНКО 
Тетяна Іванівна 

начальник організаційного 
відділу Олександрівської 
селищної ради 
 

+ 

ПРОСЯНИК 
Яна Володимирівна 

староста села Цвітне, села 
Ружичеве Олександрівської 
селищної ради 
 

+ 

РОЗДОБУДЬКО 
Олександр Анатолійович 

начальник відділу молоді та 
спорту Олександрівської се 
лищної ради 
 

+ 

САВИЧ 
Володимир Іванович 

староста 
села Букварка Олександрівської 
селищної ради 

+ 



 

 

САВЧЕНКО 
Олександр 

Володимирович 

депутат Олександрівської 
селищної ради, голова постійної 
комісії з питань бюджету, 
фінансів, власності та 
інвестиційної діяльності (за 
згодою) 
 

- 

САМОХВАЛ 
Андрій Олександрович 

депутат Олександрівської 
селищної рада, голова постійної 
комісії з питань регламенту та 
депутатської діяльності, захисту 
та правопорядку (за згодою) 

- 

СЕРГІЄНКО 
Михайло Іванович 

 староста 
села Бірки Олександрівської 
селищної ради 

+ 

СИТНИК 
Віталій Валентинович 

голова громадської організації 
«Спілка учасників АТО і ОССта 
волонтерів Олександрівського 

району «Нескорені»»  
(за згодою) 

- 

ТИМКО 
Сергій Миколайович 

начальник відділу освіти 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

ФУТОРНЮК 
Євгеній Миколайович 

староста 
села Михайлівка, села 
Григорівка Олександрівської 
селищної ради 

+ 

ХРИСТЕНКО 
Микола Васильович 

староста 
села Розумівка, села Миколаївка 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

ШЕВЦОВА 
Валентина Володимирівна 

 

староста 
смт Єлизаветградка, села 
Плішки Олександрівської 
селищної ради 

+ 

ШЕВЧЕНКО 
Сергій Петрович 

начальник відділу 
юридичного забезпечення 
Олександрівської селищної 
ради 

+ 

ШИЯТА 
Валентина Іванівна 

начальник фінансового 
відділу Олександрівської 
селищної ради 

- 

 
_______________________ 


