
Протокол №15         
засідання постійної комісії селищної ради з питань соціально-

економічного розвитку території, благоустрою та житлово-комунального 
господарства  

 
29.10. 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 – Бакаляр  С.В. Безпечний С.М., Вербовська А.В., 

Кобилінський І.М. 

Запрошені: 
 

Брайко В.В.  

 
 

-секретар Олександрывської селищної 

ради 
 

Панченко Я.О. -начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
        1. Відкриття засідання: 

      Бурківська А.О.  – голова постійної комісії 
 

         2. Про передачу майна Олександрівської селищної ради відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради. 

 

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 5 члени 

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

розпочати роботу і ознайомила присутніх з порядком денним  засідання 

постійних комісї.  
 

Результати голосування:        «ЗА» - 5 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 

 

2.Слухали : Інформацію Панченка Я.О. -начальника відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою «Про 

передачу майна Олександрівської селищної ради відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради», який повідомив що виникла необхідність 

передачі майна в зв’язку з необхідністю розпочати опалювати приміщення. 



Виступили : Брайко В.В., Кобилінський І.М.- які запропонували винести 

даний проект рішення на сесію як невідкладний та включити до порядку 

денного 19 сесії селищної ради. 

 

Внесена пропозиція:  
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 

встановлення єдиного податку на території Олександрівської селищної ради 

на 2022 рік»,  як особливо невідкладний і винести на розгляд 19 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 5 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Прийнято висновок № 74(додається) 

 

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



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Постійна комісія селищної ради 
з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 29 жовтня  2021 року  №74 

 

смт Олександрівка 

 

 Про передачу майна Олександрівської 

селищної ради відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального  

господарства та благоустрою  

Олександрівської селищної  

 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Панченка Я.О. -начальника 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою «Про передачу майна Олександрівської селищної ради відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального  господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної» , відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 

передачу майна Олександрівської селищної ради відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального  господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної»,  як особливо невідкладний і винести на розгляд 

19 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 

 

 



 


