
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

16 листопада 2021 року      смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (21 особа).  

 

Керуючий справами (секретар)    –   Антіпов Сергій Юрійович 

виконавчого комітету  

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 05 листопада 2021 року № 278 - осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у листопаді 2021 року» 

(додається).  

 

Пропозиції:  

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

1 (одне) позапланове питання «Про надання дозволу архієпископу 

Олександрійському та Світловодському Боголепу (Гончаренко) на 

перепоховання священника Василя Слотвинського».  

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради за основу  –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято за 

основу. 
 

Результати голосування за пропозицію селищного голови                               

Безпечного О.І.  –   

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 19  

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 2  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 
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Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради зі змінами та доповненнями –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято зі 

змінами. 

 

Староста Лаврусь В.С. та заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Скляренко В.І. з’явилися на засідання.  

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 16 листопада 2021 року                         

зі змінами та доповненнями: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за 

січень – вересень 2021 року. 

 

2. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік за                        

січень – вересень 2021 року.  

 

3. Про редакційні уточнення назви об’єкта (заходу), фінансування якого 

буде здійснюватись у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій.  

 

4. Про надання дозволу об’єднаній єврейській общині України на 

встановлення пам’ятного знаку.  

 

5. Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ –

ЕНЕРДЖИ». 

 

6. Про затвердження основних напрямків діяльності відділу культури та 

туризму щодо проведення культурно-масових заходів на території 

Олександрівської селищної ради на 2021 – 2022 роки.  

 

7. Про забезпечення безпеки під час проведення новорічних і різдвяних 

свят.  

 

8. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Олександрівської селищної ради. 
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9. Інформація про виконання посадових обов’язків старост.  

 

10. Доповідь в.о. головного лікаря КНП «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 

Зубахи О.С. про стан справ в медичній галузі (первинної ланки) та виконання 

доручень, зазначених у витязі з протоколу засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 19 жовтня 2021 року.  

 

11. Про надання дозволу архієпископу Олександрійському та 

Світловодському Боголепу (Гончаренко) на перепоховання священника Василя 

Слотвинського.  

 

 12. Протокольні доручення.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Шияти Валентини Іванівни «Про звіт про виконання бюджету 

селищної територіальної громади за січень-вересень 2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ:   

Голосування за проєкт рішення «Про звіт про виконання бюджету 

селищної територіальної громади за січень-вересень 2021 року» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4  результати поіменного  

голосування.  

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 313 

(додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про підсумки 

виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2021 рік за січень-вересень 2021 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2021 рік за січень-вересень 2021 року» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5  результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 314 

(додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тимка Сергія Миколайовича «Про редакційні уточнення назви 

об’єкта (заходу), фінансування якого буде здійснюватись у 2021 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про редакційні уточнення назви об’єкта 

(заходу), фінансування якого буде здійснюватись у 2021 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 6 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 315 

(додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу 

об’єднаній єврейській общині України на встановлення пам’ятного знаку». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу об’єднаній 

єврейській общині України на встановлення пам’ятного знаку» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 7  результати поіменного  
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голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 316 

(додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про встановлення тарифів 

на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ – ЕНЕРДЖИ». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію ТОВ «ПІЛОТ – ЕНЕРДЖИ» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 8 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 317 

(додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Смирна Тетяна Василівна «Про затвердження основних 

напрямів діяльності відділу культури та туризму щодо проведення культурно-

масових заходів на території Олександрівської селищної ради на                                             

2021-2022 роки» 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про затвердження основних напрямів 

діяльності відділу культури та туризму щодо проведення культурно-масових 

заходів на території Олександрівської селищної ради на 2021-2022 роки» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 9 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 318 

(додається). 
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7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про забезпечення 

безпеки під час проведення новорічних і різдвяних свят». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про «Про забезпечення безпеки під час 

проведення новорічних і різдвяних свят» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 10 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 319 

(додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Тараненка Олександра Олександровича «Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Олександрівської 

селищної ради на 2022 рік». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Олександрівської селищної ради на 

2022 рік» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 11 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 320 

(додається). 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Інформацію про виконання посадових обов’язків старост Даниленка 

Сергія Дмитровича, Мілютіної Тетяни Іванівни, Павловського Павла 

Михайловича, Шевцової Валентини Володимирівни.  
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10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь в.о. головного лікаря КНП «Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Зубахи О.С. про 

стан справ в медичній галузі (первинної ланки) та виконання доручень, 

зазначених у витязі з протоколу засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 19 жовтня 2021 року.  

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Панченка Ярослава Олексійовича «Про надання дозволу 

архієпископу Олександрійському та Світловодському Боголепу (Гончаренко) 

на перепоховання священника Василя Слотвинського».  

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу архієпископу 

Олександрійському та Світловодському Боголепу (Гончаренко) на 

перепоховання священника Василя Слотвинського» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 21 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -  

Додаток 12 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 16 листопада  2021 року № 321 

(додається). 

 

12. ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ:  

 

1. Старостам, керівникам комунальних підприємств, керівникам 

структурних підрозділів, керівникам виконавчих органів Олександрівської 

селищної ради надати до організаційного відділу Олександрівської селищної 

ради пропозиції до річного плану роботи виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради – до 25 листопада 2021 року. 

 

2. Організаційному відділу Олександрівської селищної ради узагальнити 

пропозиції надані старостами, керівниками комунальних підприємств, 

керівниками структурних підрозділів, керівниками виконавчих органів 

Олександрівської селищної ради, скласти річний план роботи виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради, підготувати проект рішення «Про 

план роботи виконавчого комітету Олександрівської селищної ради на 2022 

рік» та подати на затвердження засідання виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради у грудні     2021 року – до 29 листопада                   

2021 року.  

 

  




