
Протокол № 20/14    
                  спільного засідання постійних комісій  селищної ради  
з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, соціально-

економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-комунального 
господарства 

 

27 жовтня 2021 року     смт. Олександрівка 
 

Склад постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 

інвестиційної діяльності,   -  5 депутатів,   

Присутні: 

голова постійної комісії –          

члени постійної комісії :  Гончаренко Г.К., Гусак В.М., Марфула М.М..            

 

Склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку територій, 

благоустрою та житлово-комунального господарства-5 депутатів 

Присутні:  

голова постійної комісії – 

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

 Кобилінський І.М.. 

Запрошені: 

Безпечний Олександр Іванович голова селищної ради 

Осипенко Володимир 

Валентинович 

 перший  заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

Скляренко Василь Іванович 

 

Антіпов Сергій Юрійович 

 

Гресь Алла Дмитрівна 

 заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів 
керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради 

директор комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська лікарня» 
 

Панченко Ярослав Олексійович 

 

 
Тараненко Олександр Олександрович  

 

 
Шията Валентина Іванівна 
 

начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 
начальник  відділу   економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

 начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної  ради 
 

Тимко Сергій Миколайович начальник відділу освіти 

Винник Валерій Іванович  в/о директора КП с.Бірки 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Відкриття засідання. 

            Брайко Віталій Вікторович-секретар селищної ради 

2. Про затвердження заступника Олександрівської селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Безпечний Олександр Іванович – голова Олександрівської  селищної 

ради 
 



3. 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». 
Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради 
 

4. Про затвердження Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області. 
Панченко Ярослав Олексійович –начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 
 

5. Про затвердження на посаду директора КП села Бірки Олександрівської 

селищної ради Винника Валерія Івановича. 
Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради 
 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік. 
Тараненко Олександр Олександрович – начальник  відділу   економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

 7. Про розгляд листів. 

   Безпечний Серній Миколайович – головуючий на спільному  

  засіданні постійних комісій 
 

8. Про внесення змін до рішення селищної ради від  24 грудня 2020 року         

№ 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 

рік». 
Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної  ради 

9. Про  створення підрозділу первинної медичної допомоги та загальної 

практики-сімейної медицини на базі поліклінічного відділення в  КНП 

«Олександрівська лікарня» та затвердження Статуту КНП «Олександрівська 

лікарня» в новій редакції. 
Гресь Алла Дмитрівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська лікарня» 
 

10. Про  внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради  від 29 

червня 2021 року № 1029 «Про затвердження Переліків першого та другого типу 

об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної ради». 
Тараненко Олександр Олександрович – начальник  відділу   економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

11. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

«Модуля опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» та «Систему 

обв’язки до модуля опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016». 
Тараненко Олександр Олександрович – начальник  відділу   економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 

12. Різне 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Брайка В.В.- який повідомив, що:  



- до складу комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 

інвестиційної діяльності, входить 5 членів комісії, присутні на сьогоднішньому 

засіданні 3_членів комісії, кворум є, засідання комісії є правомочним;   

- до складу постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного 

розвитку територій, благоустрою та житлово-комінального господарства входить 5 

членів комісії, присутні на засіданні 3 члена комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним, та  запропонував обрати головуючим на засіданні Безпечного Сергія 

Миколайовича та розпочати роботу і ознайомив присутніх з порядком денним 

спільного засідання постійних комісій.  
 

Результати голосування:        «ЗА» - 6 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 
 

Безпечний С.М. .-запропонував обрати секретарем даного спільного 

засідання постійних комісій депутата  Вербовську А.В. 

Результати голосування:        «ЗА» - 6 

«ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

 

СЛУХАЛИ:  

2. Про затвердження заступника Олександрівської селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 
З інформацією виступив: Безпечний Олександр Іванович – голова 

Олександрівської  селищної ради 
 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про затвердження 

заступника Олександрівського селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради» та внести на розгляд 19 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 75/64 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

3. 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». 

З інформацією виступив: Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету Олександрівської селищної ради  

Виступили: Кобилінський І.М., Гончаренко Г.К., Брайко В.В.- який ознайомив 

присутніх із змінами до проекту рішення, який розробила група депутатів. 

Вербовська А.В.- запропонувала внести та підтримати зміни (Додаються) 
 

Внесена пропозиція: 

Внести зміни до проекту рішення «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»(додаються) 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                «ПРОТИ» - 1 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 2 

             Висновок не прийнято  



Внесена пропозиція: 

Внести запропонований проект рішення 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» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 76/65 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

4. Про затвердження Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

З інформацією виступив: Панченко Ярослав Олексійович –начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради 
 

Виступили: Безпечний  С.М., Антіпов С.Ю.- які запропонували внести ряд 

технічних правок до  Статуту КП села Бірки (додається) 

Внесена пропозиція: 

Погодити та внести  запропонований проект рішення селищної ради «Про 

затвердження Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області» з урахуванням технічних правок 

від спільного засідання комісій. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 77/66 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

5. Про затвердження на посаду директора КП села Бірки Олександрівської 

селищної ради Винника Валерія Івановича. 

З інформацією виступив: Антіпов Сергій Юрійович – керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
 

Виступили:Винник В.І.-який ознайомив присутніх із своїм бачення розвитку  та 

роботою комунального підприємства КП села Бірки 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про затвердження на 

посаду директора КП села Бірки Олександрівської селищної ради Винника Валерія 

Івановича» та внести на розгляд чергової  сесії. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 78/67 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік. 

З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – начальник  

відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 



Виступили: Брайко В.В., Гресь А.Д. –які запропонували включити до Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 

2021 рік виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення 

кисневої станції та системи розводки по відділеннях Олександрівської лікарні . 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2021 рік» із змінами від  постійних комісій 

внести на розгляд чергової сесії. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 79/68 (додається) 

СЛУХАЛИ: Інформацію головуючого на спільному засіданні постійних 

комісій селищної ради Безпечного С.М.  «Про розгляд листів»:  
лист  Олександрівської селищної ради про перерозподіл коштів для 

виконання  Програми «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2021-2025 

роки в сумі 7000,0грн.. 

-пропонується врахувати в проекті рішення 
 

 лист КНП «Олександрівська лікарня» від 04.10.21 №484 про виділення 

додаткових коштів   для виконання програми-«Місцеві стимули» для медичних 

працівників на 2021-2025 роки в сумі 9000,0грн.. 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 
 

лист КНП «Олександрівська лікарня» від 26.10.21 №540 про виділення 

додаткових коштів  для виконання цільової  програми-«Доступна та якісна 

медицина» в сумі 52000,0грн.. 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

лист КНП «Олександрівська лікарня» від 27.10.21 №546 про виділення додаткових 

коштів в сумі50    000,0грн для виготовлення проектно- кошторисної документації 

на кисневу станцію та систему розводки 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 49900,0грн.. 

лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 27.10.21р №01-22/1329/01 

про перерозподіл коштів  

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 19.10.21р №01-22/1321/01 

про перерозподіл коштів  

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

лист КЗ «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»  від 05.10.2021р. № 01-

07/1/129  про перерозподіл коштів 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

лист КЗ «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» від 21.10.2021р. № 

65  про перерозподіл коштів 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 



лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 19.10.21р №01-22/1322/01 

2Про погодження перерозподілу залишку освітньої субвенції, який склався станом 

на 01 січня2021 року  

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

лист КНП «Олександрівська лікарня» від 13.10.21 №512 про виділення 

додаткових коштів  для виконання цільової  програми-«Доступна та якісна 

медицина» в сумі 2000,0грн. 

                    -пропонується не враховувати в проекті рішення 

лист відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної ради від 

06.10.21р №01-09/115/1 про врахування видатків під комплексну програму 

соціальної підтримки окремих категорій громадян 20000,0 грн. 

  -пропонується врахувати в проекті рішення 

Внесена пропозиція:    Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про 

перерозподіл коштів з селищного бюджету взяти до відома та  врахувати при 

розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 

грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік». 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 80/69 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

7. Інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської селищної 

ради Шиятої Валентини Іванівни що до проєкту рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року   № 84 «Про 

бюджет Олександрівської селищної територіальної громади  на  2021 рік»,  

вносяться зміни відповідно до висновку спільного засідання постійних комісій  в 

частині перерозподілу видатків а саме:  

 зменшуються видатки загального фонду на 16200 грн, по спеціальному 

фонду збільшуються на 16200 грн. 

По головному розпоряднику коштів –селищній раді за рахунок перерозподілу 

зменшуються видатки по загальному фонду на 49900 грн, та збільшуються по 

спеціальному фонду на 49900 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшуються видатки 

загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки загального фонду на 52000 грн; 

КПКВК МБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» зменшуються видатки по загальному фонду на 101900 грн; 

КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» збільшуються видатки загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» збільшуються 

видатки по спеціальному фонду на 49900 грн (виготовлення проектно-кошторисної 

документації на кисневу станцію та систему розводки по відділеннях закладу). 



По головному розпоряднику коштів – відділу освіти за рахунок перерозподілу 

видатків збільшуються видатки по загальному фонду на    33700 грн, по 

спеціальному фонду зменшуються видатки на 33700 грн, в т.ч: 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшуються видатки по 

загальному фонду на 161200 грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду на 196100 грн, з них 

49900 грн на експертну оцінку технічного стану будівлі Олександрівського НВК КЗ 

«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності 

України, буд. 89»; 

КПКВК МБ 1070 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшуються видатки загального 

фонду на 54000 грн; 

 КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» збільшуються 

видатки загального фонду на 57000 грн; 

 КПКВК МБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  за 

рахунок коштів місцевого бюджету» зменшуються видатки загального фонду на 

2900 грн; 

 КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників» зменшуються видатки по загальному фону на 1300 грн; 

  КПКВК МБ 1171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів"  

збільшуються видатки по спеціальному фонду на 16200 грн, з них:  

здійснення технічного нагляду по проекту "Проведення санації (капітальний 

ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське НВО №1" 27300 вул. 

Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська область" (коригування) в сумі 

11200 грн,  

та здійснення авторського нагляду по проекту "Проведення санації 

(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське НВО №1" 

27300 вул. Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська область" (коригування) 

в сумі 5000 грн. 
 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» зменшуються 

видатки  по спеціальному фонду на 49900 грн по об»єкту «Виконання робіт з 

проведення технічного обстеження (технічного стану та проведення науково-

дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт) будівлі  

Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27300  смт 

Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89». 

Проводиться перерозподіл, а саме: 

по об’єкту: «Виготовлення проєктно – кошторисної документації по проєкту 

«Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів та заміна 

частини віконних блоків) приміщення  Олександрівського НВК КЗ 

«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності 

України, буд. 89» зменшуються видатки на 12050 грн  



 направляються на «Виконання експертизи проекту  "Будівництво 

твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для опалення приміщення 

Олександрівського НВК КЗ "Олександрівське НВО №2" Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27300 смт 

Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89" в сумі 12050 грн.    

Крім цього, проводиться перерозподіл в межах загального обсягу видатків за 

 КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл»,  

КПКВК МБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб» ,  

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони». 
 

Внесена пропозиція: Внести зміни до проєкту рішення «Про внесення змін до 

рішення селищної  ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік» в частині 

перерозподілу видатків, а саме:  

 зменшуються видатки загального фонду на 16200 грн, по спеціальному 

фонду збільшуються на 16200 грн. 

По головному розпоряднику коштів –селищній раді за рахунок перерозподілу 

зменшуються видатки по загальному фонду на 49900 грн, та збільшуються по 

спеціальному фонду на 49900 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшуються видатки 

загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки загального фонду на 52000 грн; 

КПКВК МБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» зменшуються видатки по загальному фонду на 101900 грн; 

КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» збільшуються видатки загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» збільшуються 

видатки по спеціальному фонду на 49900 грн (виготовлення проектно-кошторисної 

документації на кисневу станцію та систему розводки по відділеннях закладу). 

По головному розпоряднику коштів – відділу освіти за рахунок перерозподілу 

видатків збільшуються видатки по загальному фонду на    33700 грн, по 

спеціальному фонду зменшуються видатки на 33700 грн, в т.ч: 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшуються видатки по 

загальному фонду на 161200 грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду на 196100 грн, з них 

49900 грн на експертну оцінку технічного стану будівлі Олександрівського НВК КЗ 

«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності 

України, буд. 89»; 

КПКВК МБ 1070 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшуються видатки загального 

фонду на 54000 грн; 

 КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» збільшуються 

видатки загального фонду на 57000 грн; 



 КПКВК МБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  за 

рахунок коштів місцевого бюджету» зменшуються видатки загального фонду на 

2900 грн; 

 КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників» зменшуються видатки по загальному фону на 1300 грн; 

  КПКВК МБ 1171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів"  

збільшуються видатки по спеціальному фонду на 16200 грн, з них:  

здійснення технічного нагляду по проекту "Проведення санації (капітальний 

ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське НВО №1" 27300 вул. 

Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська область" (коригування) в сумі 

11200 грн,  

та здійснення авторського нагляду по проекту "Проведення санації 

(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське НВО №1" 

27300 вул. Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська область" (коригування) 

в сумі 5000 грн. 
 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» зменшуються 

видатки  по спеціальному фонду на 49900 грн по об»єкту «Виконання робіт з 

проведення технічного обстеження (технічного стану та проведення науково-

дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт) будівлі  

Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27300  смт 

Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89». 

Проводиться перерозподіл, а саме: 

по об’єкту: «Виготовлення проєктно – кошторисної документації по проєкту 

«Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів та заміна 

частини віконних блоків) приміщення  Олександрівського НВК КЗ 

«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності 

України, буд. 89» зменшуються видатки на 12050 грн  

 направляються на «Виконання експертизи проекту  "Будівництво 

твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для опалення приміщення 

Олександрівського НВК КЗ "Олександрівське НВО №2" Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27300 смт 

Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89" в сумі 12050 грн.    

Крім цього, проводиться перерозподіл в межах загального обсягу видатків за 

 КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл»,  

КПКВК МБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб» ,  

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони». 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 81/70 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  



8. Про  створення підрозділу первинної медичної допомоги та загальної практики-

сімейної медицини на базі поліклінічного відділення в  КНП «Олександрівська 

лікарня» та затвердження Статуту КНП «Олександрівська лікарня» в новій 

редакції». 

З інформацією виступила: Гресь Алла Дмитрівна – директор комунального 

некомерційного підприємства «Олександрівська лікарня» 
 

Виступили: Брайко В.В., Гончаренко Г.К.-який запропонував внести редакційну 

правку до пукту 1.5 Кропивницького району. 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про створення 

підрозділу первинної медичної допомоги та загальної практики-сімейної медицини 

на базі поліклінічного відділення в КНП «Олександрівська лікарня» та 

затвердження Статуту КНП «Олександрівська лікарня» в новій редакції. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 82/71 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

9. Про  внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради  від 29 червня 

2021 року № 1029 «Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів 

оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної ради». 

З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – начальник 

відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 
 

Виступили :Брайко В.В. – який запропонував включити до переліку об’єктів 

оренди майна комунальної власності  сарай КЗ «Централь бібліотека» 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради із змінами від комісій 

«Про  внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради  від 29 червня 

2021 року №1029 «Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів 

оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної ради»» 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 83/72 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

10. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області «Модуля 

опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» та «Систему обв’язки до 

модуля опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016». 

З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – начальник 

відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 
 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області «Модуля опалювального МО(а)-



700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» та «Систему обв’язки до модуля опалювального 

МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016». 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
             Прийнято висновок № 84/73 (додається) 

11 Різне. 
 
Виступили :Брайко В.В.- який запропонував підготувати на наступну сесію 

селищної ради проект рішення «Про передачу майна КП «Комервіс» відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради та відділу освіти Олександрівської селищної 

ради». 

 

Протокольно доручити : відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

розробити на наступну сесію проект рішення «Про передачу майна КП «Комервіс» 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради та відділу освіти Олександрівської 

селищної ради». 

 
 
Головуючий на спільному засіданні   
постійних комісій                                                                        С. Безпечний 
 
Секретар  спільного засідання  
постійних комісій               А.Вербовська     
 

Зміни від групи депутатів до проекту рішення «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». 

 

СТРУКТУРА 
виконавчих органів Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району Кіровоградської області 
   

№ Назва структурного підрозділу 

Кількість 

штатних 

посад 

Апарат Олександрівської селищної ради 

1 Селищний голова 1 

2 
Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 
1 

3 Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 2 

4 Секретар ради 1 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

6 Старости 22 



7 Головний бухгалтер 1 

8 Головний спеціаліст - бухгалтер 1 

9 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту 
1 

10 Головний спеціаліст з питань програмного забезпечення 1 

11 Водій автотранспортних засобів 1 

  Разом: 33 
      

 Загальний відділ 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст  3 

3 Діловод   26 

  Разом: 30 
      

Трудовий архів 

1 Завідувач Трудового архіву 1 

2 Архіваріус Трудового архіву 1 

  Разом: 2 

Організаційний відділ 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст  3 

  Разом: 4 
Сектор контролю та звернень громадян 

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст  1 

  Разом: 2 
      

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" 

1 Начальник відділу-державний реєстратор 1 

  Сектор з питань державної реєстрації   

2 Завідувач сектору - державний реєстратор 1 

3 Державний реєстратор 1 

  Сектор надання адміністративних послуг   

4 Завідувач сектору - адміністратор 1 

5 Адміністратор 1 

6 Головний спеціаліст 1 

  Разом: 6 

      

Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний  спеціаліст  2 

  Разом: 3 
      



Відділ освіти 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний бухгалтер 1 

3 Головний спеціаліст 3 

 Централізована бухгалтерія відділу освіти 16 

 Господарська група відділу освіти 8 

 Разом: 29 

  

Відділ соціального захисту населення  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний бухгалтер 1 

3 Головний спеціаліст-бухгалтер 1 

 Сектор прийому   

4 Завідувач сектору прийому 1 

5 Головний спеціаліст 4 

 Сектор соціальної допомоги   

6 Завідувач сектору соціальної допомоги 1 

7 Головний спеціаліст 1 

 Разом: 10 

Відділ юридичного забезпечення 

1 Начальник відділу  1 

2 Головний спеціаліст 2 

  Разом: 3 

      

Відділ управління персоналом 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 1 

  Разом: 2 
      

Відділ земельних ресурсів та просторового планування 

1 Начальник відділу 1 

2 Заступник начальника відділу   1 

3 Головний спеціаліст - землевпорядник 6 

  Разом: 8 

Служба у справах дітей 

1 Начальник служби 1 

2 Головний спеціаліст  1 

3 Провідний спеціаліст 2 

  Разом: 4 
      

Відокремлені підрозділи Олександрівської селищної ради  
(із статусом юридичної особи) 



   

Фінансовий відділ 

1 Начальник відділу 1 

2 Заступник начальника відділу      1 

3 Головний спеціаліст  2 

  Сектор бухгалтерського обліку  

4 Завідувач сектору - головний бухгалтер 1 

5 Головний спеціаліст    1 

 Разом: 6 

 

Відділ молоді та спорту 

1 Начальник відділу 1 

2 Заступник начальника 1 

3 Головний бухгалтер  1 

4 Головний спеціаліст 1 

  Разом: 4 
      

Відділ культури та туризму 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний бухгалтер  1 

3 Головний спеціаліст 2 

  Централізована бухгалтерія відділу культури та туризму 4 

  Разом: 8 

      
Відділ містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства та 
благоустрою 

1 Начальник відділу 1 

2 Заступник начальника-головний архітектор 1 

3 Головний бухгалтер 1 

4 Головний спеціаліст 3 

 Сектор закупівель  

5 Завідувач сектору 1 

6 Головний спеціаліст-економіст 1 

 
Централізована бухгалтерія відділу містобудування, архітектури, 
житлово - комунального господарства та благоустрою 

4 

7 

Господарська група відділу містобудування,  архітектури, ЖКГ та 

благоустрою. 
26 

 Разом: 38 

Всього 
192 

 
 

 

 

___________________________ 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради  
з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 

соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства 

 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №75/64 

смт Олександрівка 
 
 
Про затвердження заступника 

Олександрівської селищного голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Безпечного Олександра 
Івановича – голова Олександрівської  селищної ради «Про затвердження 
заступника Олександрівського селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України», 
 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 
 Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 

затвердження заступника Олександрівського селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради», та  винести на розгляд 19 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 

 
 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №76/65 

смт Олександрівка 
 
 
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» 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Антіпова Сергія Юрійовича – 
керуючого справами (секретар) виконавчого комітету 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» та відповідно до  статті 47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в України», 

 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 

 Внести запропонований проект рішення 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» на 
розгляд сесії. 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №77/66 

смт Олександрівка 
 
Про затвердження Статуту КП 

села Бірки Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району  

Кіровоградської області 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Панченка Ярослава 
Олексійовича –начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  
«Про затвердження Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області» та відповідно до  статті 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 
Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про затвердження 
Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області» з урахуванням технічних правок від 
спільного засідання комісій Погодити та внести  запропонований проект 
рішення селищної ради «Про затвердження Статуту КП села Бірки 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області» з урахуванням технічних правок від спільного засідання комісій та  
винести на розгляд 19 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 

 



          Додаток  
                                                                       до висновку комісій 

                                                                   від 27жовтня 2021р              
      №77/66 

Технічні правки до статуту комунального підприємства села 
Бірки  Олександрівської селищної ради. 

 

1.2. Підприємство, згідно з  рішенням сесії Олександрівської селищної 
ради від 30 вересня 2021 року №2000 «Про початок реорганізації 
комунальних підприємств с. Розумівка та с. Ясинове Олександрівської 
селищної ради шляхом їх приєднання до комунального підприємства с. Бірки 
Олександрівської селищної ради», є правонаступником всіх прав та 
обов’язків комунальних підприємств села Бірки, села Розумівка та села 
Ясинове Олександрівської селищної ради. 

 

4.4.1. Комунальне майно, передане в оперативне управління 
Підприємства. відповідно до рішення про його перетворення; 

 

7.5. Безпосереднє керівництво КП с.Бірки здійснює її директор, який 
призначається/звільняється на/з посаду/посади Олександрівським селищним 
головою за погодженням з ЗАСНОВНИКОМ  на підставі укладеного 
контракту на строк від трьох до п’яти років відповідно до порядку, 
визначеного законодавством України. Права, обов'язки і 
відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, 
інші умови найму визначаються контрактом. 

В разі, якщо ЗАСНОВНИКОМ кандидатура Директора не погоджена, 
Олександрівський селищний голова своїм розпорядженням призначає 
виконуючого обов’язки Директора підприємства на період до погодження 
ЗАСНОВНИКОМ кандидатури на дану посаду. 

 

7.8. У разі відсутності директора КП с.Бірки або неможливості 
виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки ВИКОНУЄ інша 
особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками. 

 

8.1. ГРАНИЧНА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ 
ЗАСНОВНИКОМ, штатна чисельність КП с.Бірки затверджується 
виконавчим органом Засновника, штатний розпис КП с.Бірки 
ПОГОДЖУЄТЬСЯ З Органом управління, порядок внутрішньої 
організації та сфери діяльності структурних підрозділів (за наявності), 
ШТАТНИЙ РОЗПИС затверджуються директором. 

 

9.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття 
матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків зa кредитами 
банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до 
бюджету громади визначеної Засновником частки отриманого прибутку 
орендної плати, залишається в розпорядженні Підприємства. 

 

10.2. Підприємство несе відповідальність за НЕсвоєчасне і 
НЕдостовірне подання передбачених форм звітності відповідним 
органам. 

12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, 
суду, або відповідних органів державної влади у випадках, передбачених 
законодавством. 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №78/67 

смт Олександрівка 
 
Про затвердження на посаду директора 

КП села Бірки Олександрівської  

селищної ради Винника Валерія Івановича. 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Антіпова Сергія Юрійовича 

– керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради «Про затвердження на посаду директора КП села Бірки 
Олександрівської селищної ради Винника Валерія Івановича.» та відповідно 
до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

 Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
затвердження на посаду директора КП села Бірки Олександрівської селищної 
ради Винника Валерія Івановича» та  винести на розгляд 19 сесії селищної 
ради восьмого скликання. 
 
 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №79/68 

смт Олександрівка 
 
 
 
Про внесення змін та доповнень 

до Програми соціально-економічного  

і культурного розвитку Олександрівської 

селищної ради на 2021 рік 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександровича – начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради  «Про внесення змін 
та доповнень до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2021 рік» та відповідно до  статті 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

         Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного і 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік» із 
змінами від  постійних комісій внести на розгляд чергової сесії. 
 

  
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №80/69 

смт Олександрівка 
 
Про розгляд листів 

 
 Розглянувши та обговоривши листи та звернення про перерозподіл 

видатків  селищного бюджету відповідно до статті 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
  

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  
  Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про перерозподіл  
видатків селищного бюджету взяти до відома та  врахувати при розгляді 
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 
2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2021 рік». 
 

  
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №81/70 

смт Олександрівка 
 
Про внесення змін до рішення 

селищної ради від  24 грудня 2020 року 

№ 84 «Про бюджет Олександрівської  

селищної територіальної громади на 2021 рік» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Шиятої Валентини Іванівни 

– начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради «Про 
внесення змін до рішення селищної ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про 
бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 
відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
України», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
Внести зміни до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 

селищної  ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік» в частині перерозподілу 
видатків, а саме:  

 зменшуються видатки загального фонду на 16200 грн, по спеціальному 
фонду збільшуються на 16200 грн. 

По головному розпоряднику коштів –селищній раді за рахунок 
перерозподілу зменшуються видатки по загальному фонду на 49900 грн, та 
збільшуються по спеціальному фонду на 49900 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
зменшуються видатки загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» збільшуються видатки загального фонду на 52000 грн; 



КПКВК МБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет» зменшуються видатки по загальному фонду 
на 101900 грн; 

КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» збільшуються видатки загального фонду на 7000 грн; 

КПКВК МБ 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» 
збільшуються видатки по спеціальному фонду на 49900 грн (виготовлення 
проектно-кошторисної документації на кисневу станцію та систему розводки 
по відділеннях закладу). 

По головному розпоряднику коштів – відділу освіти за рахунок 
перерозподілу видатків збільшуються видатки по загальному фонду на    
33700 грн, по спеціальному фонду зменшуються видатки на 33700 грн, в т.ч: 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшуються видатки по 
загальному фонду на 161200 грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду на 
196100 грн, з них 49900 грн на експертну оцінку технічного стану будівлі 
Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27300  смт 
Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89»; 

КПКВК МБ 1070 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшуються видатки 
загального фонду на 54000 грн; 

 КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 
збільшуються видатки загального фонду на 57000 грн; 

 КПКВК МБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів  за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшуються видатки 
загального фонду на 2900 грн; 

 КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників» зменшуються видатки по загальному 
фону на 1300 грн; 

  КПКВК МБ 1171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"  

збільшуються видатки по спеціальному фонду на 16200 грн, з них:  
здійснення технічного нагляду по проекту "Проведення санації 

(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське 
НВО №1" 27300 вул. Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська 
область" (коригування) в сумі 11200 грн,  

та здійснення авторського нагляду по проекту "Проведення санації 
(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ "Олександрівське 
НВО №1" 27300 вул. Вишнева,18 смт. Олександрівка, Кіровоградська 
область" (коригування) в сумі 5000 грн. 

 
КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» зменшуються видатки  по спеціальному фонду на 49900 грн по 
об»єкту «Виконання робіт з проведення технічного обстеження (технічного 



стану та проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 
технологічних робіт) будівлі  Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське 
НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності 
України, буд. 89». 

Проводиться перерозподіл, а саме: 
по об’єкту: «Виготовлення проєктно – кошторисної документації по 

проєкту «Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення 
фасадів та заміна частини віконних блоків) приміщення  Олександрівського 
НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, 
вулиця Незалежності України, буд. 89» зменшуються видатки на 12050 грн  

 направляються на «Виконання експертизи проекту  "Будівництво 
твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для опалення 
приміщення Олександрівського НВК КЗ "Олександрівське НВО №2" 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 27300 смт Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89" в 
сумі 12050 грн.    

Крім цього, проводиться перерозподіл в межах загального обсягу 
видатків за 

 КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»,  

КПКВК МБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб» ,  

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони». 
 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №82/71 

смт Олександрівка 
 
 
Про створення підрозділу первинної  

медичної допомоги та загальної  

практики-сімейної медицини на базі  

поліклінічного відділення в  КНП  

«Олександрівська лікарня» та затвердження 

 Статуту КНП «Олександрівська лікарня» 

в новій редакції. 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Гресь Алли Дмитрівни – 

директора комунального некомерційного підприємства «Олександрівська 
лікарня»   «Про створення підрозділу первинної медичної допомоги та 
загальної практики-сімейної медицини на базі поліклінічного відділення в  
КНП «Олександрівська лікарня» та затвердження Статуту КНП 
«Олександрівська лікарня» в новій редакції» та відповідно до  статті 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
створення підрозділу первинної медичної допомоги та загальної практики-
сімейної медицини на базі поліклінічного відділення в  КНП 
«Олександрівська лікарня» та затвердження Статуту КНП «Олександрівська 
лікарня» в новій редакції» та  винести на розгляд 19 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №83/72 

смт Олександрівка 
Про  внесення змін до рішення  

Олександрівської селищної ради  

 від 29 червня 2021 року № 1029  

«Про затвердження Переліків  

першого та другого типу об’єктів 

 оренди майна комунальної власності 

 Олександрівської селищної ради» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександровича – начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради  «Про  внесення змін 
до рішення Олександрівської селищної ради  від 29 червня 2021 року № 1029 
«Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди майна 
комунальної власності Олександрівської селищної ради» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради із змінами 
від комісій «Про  внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради  
від 29 червня 2021 року № 1029 «Про затвердження Переліків першого та 
другого типу об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської 
селищної ради» та  винести на розгляд 19 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 
 
 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 
 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
ВИСНОВКИ 

від 27 жовтня  2021 року  №84/73 

смт Олександрівка 
 

Про надання згоди на прийняття у 

комунальну власність Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району  

Кіровоградської області «Модуля  

опалювального МО(а)-700 ТУ У  

25.2-36565365-003:2016» та «Систему 

обв’язки до модуля опалювального  

МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 
Олександровича – начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради  «Про надання згоди 
на прийняття у комунальну власність Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області «Модуля опалювального 
МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» та «Систему обв’язки до модуля 
опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016»» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області «Модуля 
опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-003:2016» та «Систему 
обв’язки до модуля опалювального МО(а)-700 ТУ У 25.2-36565365-
003:2016»» та  винести на розгляд 19 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 
 

 
Головуючий на спільному засіданні  
постійних комісій                                                      С. Безпечний 


