
Протокол № 11/13    
                  спільного засідання постійних комісій селищної ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 
населення та з питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та 

правопорядку. 
 
25 жовтня 2021 року                          смт. Олександрівка 
 

Склад постійної комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального захисту населення  -  5  депутатів,   
 

Склад постійної комісії з питань регламенту та депутатської діяльності, 

захисту та правопорядку – 5 осіб 

 

постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 
соціального захисту населення 
 

Присутні: 
Голова постійної комісії – Ковтун Людмила Володимирівна., 
 

члени постійної комісії – Косенко Світлана Іванівна, 

                                            Олефіренко Людмила Іванівна. 

     

постійна комісія з питань регламенту та депутатської діяльності, захисту 
та правопорядку 
 

Присутні: 
Голова постійної комісії –  Самохвал Андрій Олександрович  
 

члени постійної комісії – Половенко Тетяна Іванівна, 

 Тімченко Володимир Миколайович, 

 Куценко Вячеслав Миколайович 

. 

Запрошені: 

Безпечний Олександр Іванович голова селищної ради 

Осипенко Володимир 

Валентинович 

 перший  заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

 

Антіпов Сергій Юрійович 

 

Брайко Віталій Вікторович 

 

Гресь Алла Дмитрівна 

  
керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради 

секретар селищної ради 
 

директор комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська лікарня» 

 

Панченко Ярослав Олексійович 

 

 
Тараненко Олександр Олександрович  

 

 

начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 
начальник  відділу   економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

 начальник фінансового відділу 



Шията Валентина Іванівна Олександрівської селищної  ради 

 

Тимко Сергій Миколайович начальник відділу освіти 

  

Винник Валерій Іванович  в/о директора КП с.Бірки 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Відкриття засідання. 
Самохвал Андрій Олександрович – голова постійної   комісії 

               Ковтун Людмила Володимирівна  – голова постійної  комісії 

 

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 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 

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. 
Гресь Алла Дмитрівна – директор комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська лікарня» 
 

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». 



Тараненко Олександр Олександрович – начальник  відділу   

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 
 

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». 
Тараненко Олександр Олександрович – начальник  відділу   

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

 

11. Різне 
 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Самохвал А.О., який повідомив, що:  

- до складу комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального захисту населення входить 5 членів комісії, 

присутні на сьогоднішньому засіданні 3 члена комісії, засідання комісії є  

правомочним;   

- до складу постійної комісії селищної ради з питань регламенту та 

депутатської діяльності, захисту та правопорядку входить 5 членів комісії, 

присутні на засіданні 4 члена комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним,  

та запропонував розпочати роботу і ознайомив присутніх з порядком 

денним спільного засідання постійних комісій.  

 
Результати голосування:        «ЗА» - 7 

          «ПРОТИ» - 0 

              «УТРИМАЛИСЬ» - 0  

                                                    Приймається 

 

Ковтун Л.В. запропонувала обрати секретарем даного засідання 

постійної комісії депутата  - Олефіренко Людмилу Іванівну. 

 

Результати голосування:        «ЗА» - 7 

          «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» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 



                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 32/59 (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  
 

Внесена пропозиція: 

Вивчити питання введення в апарат Олександрівської селищної ради 

спеціаліста з закупівель за рахунок штатної чисельності відділу освіти 

Олександрівської селищної ради. 

Вивчити дане питання та надати матеріали голові Олександрівської селищної 

ради до 26 жовтня 2021 року. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 33/60 (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 
 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про затвердження 

Статуту КП села Бірки Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 34/61 (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 
 

Внесена пропозиція: 



Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про затвердження 

на посаду директора КП села Бірки Олександрівської селищної ради Винника 

Валерія Івановича» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 35/62 (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 
 

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» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 36/63 (додається) 

СЛУХАЛИ:  

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

№ 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 

2021 рік». 

З інформацією виступила: Шията Валентина Іванівна – начальник 

фінансового відділу Олександрівської селищної  ради 
 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект 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»» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 37/64 (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» 
 



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» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 38/65 (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 
 

Внесена пропозиція: 

Погодити запропонований проект рішення 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»» 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок № 39/66 (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» - 7 

                                                «ПРОТИ» - 0 

                                                «УТРИМАЛИСЬ» - 0 



             Прийнято висновок № 40/67 (додається) 

11 Різне. 
11.1 Про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для 

запровадження якісної профільної середньої освіти. 
 

Виступив: Тимко Сергій Миколайович -  начальник відділу освіти. 
Протокольно доручити : Відділу освіти Олександрівської селищної ради 

підготувати проект рішення «Про зміну назв комунальних закладів загальної 

середньої освіти» до 15 листопада 2021 року. 

 
11.2 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника КНП 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 
 

Виступив: Брайко Віталій Вікторович -  секретар селищної ради. 
Протокольно доручити : Зубасі О.С, Гресь А.Д. спільно з юридичним 

відділом Олександрівської селищної ради підготувати проект рішення «Про 

затвердження Положення про конкурс на посаду керівника КНП 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» та винести на розгляд 19 сесії восьмого 

скликання 2021 року. 

 
11.3 Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про 

старостинські округи Олександрівської селищної ради. 
 

Виступив: Брайко Віталій Вікторович -  секретар селищної ради. 
Протокольно доручити : Голові тимчасової робочої групи щодо утворення 

старостинських округів Олександрівської селищної ради доопрацювати 

проект рішення «Про утворення старостинських округів та затвердження 

Положення про старостинські округи Олександрівської селищної ради» та 

винести на розгляд 19 сесії восьмого скликання 2021 року. 

 
11.4 Про зміни в рішеннях селищної ради про реорганізацію комунальних 

підприємств шляхом злиття до КП села Бірки. 
 

Виступив: Брайко Віталій Вікторович -  секретар селищної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 
Секретар  постійної комісії                                               Л. Олефіренко   



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №32/59 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження заступника 

Олександрівського селищного голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Безпечного Олександра 

Івановича – голову 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. 

 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 

 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №33/60 

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: 

 

 Вивчити питання введення в апарат Олександрівської селищної ради 

спеціаліста з закупівель за рахунок штатної чисельності відділу освіти 

Олександрівської селищної ради. 

           Вивчити дане питання та надати матеріали голові Олександрівської 

селищної ради до 26 жовтня 2021 року. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №34/61 

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» та  винести на розгляд 19 

сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №35/62 

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. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №36/63 

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» та  винести на розгляд 19 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №37/64 

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: 

 

Погодити запропонований проект 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» та  винести на 

розгляд 19 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №38/65 

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. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №39/66 

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 «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. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 
Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань регламенту 

та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 25 жовтня  2021 року  №40/67 

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. 
 

 

Голова постійної комісії                                                    А. Самохвал 
 

Голова постійної комісії                                                    Л. Ковтун 


