
Протокол №13 
засідання постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного 

розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства  
 
11. 10.  2021 року                                                      

смт Олександрівка 
 

Склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку території, 

благоустрою та житлово-комунального господарства 5 осіб. 
 

Присутні:  

голова постійної комісії –  Бурківська А.О. 

члени постійної комісії –Безпечний С.М., Вербовська А.В., Кобилінський І.М. 

 

Запрошені: 
 

Осипенко В.В.  

 

Антіпов С.Ю. 

 

Вітер М.М 

 

-перший  заступник селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

-керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

- начальника відділу земельних 

ресурсів та  просторового планування 

селищної ради 
 

Панченко Я.О. -начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Гончаренко М.М. 

 

 

Верболоз Т.В. 

- директор КП «Оберіг-Аква» 

-заступник начальнику фінансового 

відділу селищної ради 

- начальник відділу за дотриманням 

санітарного законодавства 

Олександрівського управління 

Держспоживслужби  
 

Тараненко О.О. -начальник  відділу   економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної 

власності  

Сергіенко М.І. 

Шевченко С.П. 

староста с. Бірки 

начальник юридичного відділу  

селищної ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
        1. Відкриття засідання: 

      Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 
 

2. Розгляд звернення жителів села Бірки, про прийняття на баланс будівлі 

церкви. 

Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 

 

 



3. Про результат виконання робіт  відповідно до затвердженого акту 

обстеження № 1 від 06 квітня 2021 року "Про виявлення несанкціонованого 

сміттєзвалища на території комунального підприємства " Оберіг-Аква" по    

вул. Гагаріна 35б". 

                    Гончаренко М.М. директор КП «Оберіг-Аква»   

      4. Про результат виконання затвердженого акту обстеження № 2 від          06 

квітня 2021 року "Про виявлення несанкціонованого сміттєзвалища біля 

будинку культури між вулицями Коцюбинського та Чкалова". 

        Вітер М.М.-  начальник відділу земельних ресурсів та просторового      

      планування селищної ради   

5. Про будівництво чи встановлення громадської вбиральні на території 

паркової зони, біля дитячого майданчика смт Олександрівка по                       

вул. Незалежності України. 

  Верболоз Т.В.- начальник відділу за дотриманням санітарного 

  законодавства Олександрівського управління Держспожислужби 

6. Про ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища біля Олександрівської 

НВК №2. 

      Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 

7. Про розгляд звернення заявника Ясененка М.Г. про ремонт відрізку 

дороги протяжністю 300 м. по вул. Шкільна села Любомирка, Олександрівської 

територіальної громади.  

 Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 
8. Про розгляд звернення жителів смт Олександрівка, заявник Шпирка О.Л. 

про ремонт відрізку дороги протяжністю 400 м. по вул. Шкільна 107, 109, 111, 

113,  провулок Миру та провулок Ринковий 12, 10, 8, 6, 29, 27, 25, 23. 

 Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 
       9. Про проведення ремонтних робіт огорожі мосту через річку Тясмин, 

Олександрівської територіальної громади. 

Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 
 

Різне. 
 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію Бурківської А.О., який повідомила, що:  

- до складу постійної комісії селищної ради з питань соціально-

економічного розвитку території, благоустрою та житлово-комінального 

господарства входить 5 членів комісії, присутні на засіданні присутні 4 члени 

комісії, кворум є, засідання комісії є правомочним, та запропонувала розпочати 

роботу і ознайомила присутніх з порядком денним  засідання постійних комісї.  
 

Результати голосування:        «ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 

 

    2. Слухали :  Інформацію Бурковської Анастасії Олександрівни  про 

звернення жителів села Бірки. В своїх зверненнях жителі с. Бірки звертаються 

до Олександрівської селищної ради  розглянути на сесії питання взяття на 

баланс культової споруди (церкви) та виготовити технічну документацію на 

споруду та на земельну ділянку. 



 

Виступили : Шевченко С.П., Сімуков Є.І, Сергієнко М.І., Безпечний С.М., 

Антіпов С.Ю.- який повідомив що культова споруда знаходиться у державній 

власності, питання передачі з державної у комунальну власність громади 

знаходиться в компетенції Кабінету Міністрів України. 

  Богачова Н.П. адвокат –повідомила що відкрито кримінальне провадження 

щодо    правомірності реєстрації церковної громади і поки справа буде 

розглядатися в суді прохання до комісії питання не розглядати. 

Внесена пропозиція:  
1.Рекомендувати громадянам направити  запит до  управління комунікацій 

з громадськістю та інформаційної діяльності Кіровоградської ОДА. 

2. Доручити відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства селищної ради надати відповідь заявникам. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок № 56  (додається) 

 
3. Слухали : Інформацію Гончаренко М.М. директор КП «Оберіг-Аква»  

«Про результат виконання робіт   відповідно до затвердженого акту  

обстеження №1 від 06 квітня 2021 року  "Про виявлення несанкціонованого 

сміттєзвалища на території комунального  підприємства " Оберіг-Аква" по вул.. 

Гагаріна 35б"»   
 

Виступили :Кобилінський І.М., Вербовська А.В.- питання розглядалося на 

засіданнях постійної комісії вже декілька разів, але по суті не вирішено 

Внесена пропозиція:  
 Доручити КП "Оберіг-Аква"вивчити питаня зміни статусу майнового об'єкту, 

та підготувати проект рішення на сесію селищної ради про списання споруди з 

подальшим відчудженням 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок №57   (додається) 

 

4.  Слухали : Інформацію  Вітра М.М..-  начальника відділу земельних ресурсів 

та просторового планування селищної ради  «Про результат виконання 

затвердженого акту обстеження № 2 від 06 квітня 2021 року "Про виявлення 

несанкціонованого смітєзвалища біля будинку культури між вулицями 

Коцюбинського та Чкалова» . 

Виступили : Кобилінський І.М., Безпечний С.М. 
 

Внесена пропозиція:  
1. Доручити відділу архітектури, містобудування та   житлово-комунального 

господарства селищної ради вивчити питання по процедурі та порядку 

списання майна та  подальшому використанню  вищезазначеної земельної 

ділянки». 

2. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  



на наступному засіданні в  листопаді 2021року. 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 58  (додається) 
 

5. Слухали : Інформацію Верболоз Т.В.- начальник відділу за дотриманням 

санітарного законодавства Олександрівського управління Держспоживслужби  

 «Про будівництво чи встановлення громадської вбиральні на території 

паркової зони, біля дитячого майданчика смт Олександрівка по вул. 

Незалежності України». 
Виступили : Безпечний С.М., Кобилінський І.М., Вітер М.М., Панченко Я.О.. 

Внесена пропозиція:  
1.Доручити відділу земельних ресурсів та просторового планування вивчити 

питання технічного відводу земельної ділянки під розміщення вбиральні . 

2.Доручити відділу містобудування, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства вивчити питання розробки проектно-кршторисної 

документації. 

3. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  

на наступному засіданні в листопаді 2021року. 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок № 59  (додається). 

 

 

6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Бурківської А.О. «Про 

ліквідацію несанкціонованого смітєзвалища біля Олександрівської НВК№2» 

 

Виступили : Панченко Я.О.,Гончаренко М.М., Антіпов С.Ю.,Вітер М.М., 

Кобилінський І.М. 

Внесена пропозиція:  
1.Доручити відділу земельних ресурсів та просторового планування 

Олександрівської селищної ради обстежити ділянку несанкціонованого 

сміттєзвалища біля Олександрівського НВК №2 та встановити власника в разі 

його наявності, надати інформацію на наступне засідання постійної комісії в 

листопаді 2021 року.  

2.  Доручити відділу містобудування, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства направити лист до власника земельної ділянки з 

вимогою ліквідувати стихійне сміттезвалище. 

3. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  

на наступному засіданні в  листопаді 2021року. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок №60   (додається). 



7.  Слухали : Інформацію голови постійної комісії Бурківської А.О. 

«Розгляд звернення заявника Ясененка М.Г. про ремонт відрізку дороги 

протяжністю 300 м. по вул. Шкільна села Любомирка, Олександрівської 

територіальної громади».  
 

Виступили : Панченко Я.О.-який повідомив що в цьому році ремонт 

здійснюватися не буде Антіпов С.Ю.- який повідомив що розбуяється програма 

соціально –економічного розвитку громади з новими підходами де будуть 

враховуватися пропозиції всіх територій і по всіх напрямках. 
Внесена пропозиція:  
Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства селищної ради  врахувати дане звернення при 

плануванні ремонтів доріг в наступному році. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок №61 (додається). 
 

8.  Слухали : Інформацію голови постійної комісії Бурківської А.О. 

«Розгляд звернення жителів смт Олександрівка, заявник Шпирка О.Л. про 

ремонт відрізку дороги протяжністю 400 м. по вул. Шкільна 107, 109, 111, 113,  

провулок Миру та провулок Ринковий 12, 10, 8, 6, 29, 27, 25, 23» 

Внесена пропозиція:  
Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства селищної ради  врахувати дане звернення при 

плануванні ремонтів доріг в наступному році. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок №62  (додається). 
 

9.  Слухали : Інформацію голови постійної комісії Бурківської А.О. « Про 

проведення ремонтних робіт огорожі мосту через річку Тясмин, 

Олександрівської територіальної громади»  

Виступили : Кобилінський І.М., Панченко Я.О., Антіпов С.Ю. 

Внесена пропозиція:  
 

Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства селищної ради  вивчити питання ремонту огорожі 

мосту та внести пропозиції на наступне засідання постійної комісії в листопаді. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 4 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок № 63 (додається). 
Різне. 

 



Виступили: Кобилінський І.М. -про звернення жителя с. Несваткове про 

користування громадським колодязем (як оформити право приватного 

користування). 

 Протокольно доручити : 1. Старості с Несваткове вивчити питання кількості 

користувачів даного колодязя. 2.Відділу містобудування, архітектури, 

благоустрою та житлово-комунального господарства селищної ради  вивчити 

питання  правил користування громадським колодязем та механізм передачі в 

користування  та повідомити на наступне засідання постійної комісії в 

листопаді. 

Виступили: Кобилінський І.М.- про освітлення вулиць, встановлення дорожніх 

знаків обмеження швидкості та «лежачих поліцейських» по вул.. Вишнева смт 

Олександрівка, поновлення руху маршрутного таксі від вулиці Лісова- 

Незалежності України смт Олександрівка. 

 

 
Голова постійної комісії                                                    А. Бурківська  
 
Секретар  постійної комісії                                               А. Вербовська   
 


