
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня  2021 року  №56 

смт Олександрівка 

 

  Про розгляд звернення жителів  

  села Бірки, про прийняття  

на баланс будівлі церкви 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Бурківської Анастасії 

Олександрівни – голови постійної комісії «Про розгляд звернення жителів  села 

Бірки, про прийняття на баланс будівлі церкви», відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

1. Рекомендувати громадянам направити до запит до  управління комунікацій з 

громадськістю та інформаційної діяльності Кіровоградської ОДА. 

2. Доручити відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства селищної ради надати відповідь заявникам. 

  
 
Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня  2021 року  №57 

смт Олександрівка 

 

  Про результат виконання робіт 

  відповідно до затвердженого акту  

 обстеження №1 від 06 квітня 2021 року 

 "Про виявлення несанкціонованого  

 сміттєзвалища на території комунального 

 підприємства " Оберіг-Аква" по вул.. Гагаріна 35б"  

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Гончаренка М.М- директора 

КП «Оберіг-Аква»  « Про результат виконання робіт   відповідно до 

затвердженого акту  обстеження №1 від 06 квітня 2021 року  "Про виявлення 

несанкціонованого сміттєзвалища на території комунального  підприємства " 

Оберіг-Аква" по вул.. Гагаріна 35б"», відповідно до  статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 
 Доручити КП "Оберіг-Аква"вивчити питаня зміни статусу майнового 

об'єкту, та підготувати проект рішення на сесію селищної ради про списання 

споруди з подальшим відчудженням 
 
Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня  2021 року  №58 

 

смт Олександрівка 

 

  Про результат виконання затвердженого 

 акту обстеження № 2 від 06 квітня 2021 року 

"Про виявлення несанкціонованого сміттєзвалища 

біля будинку культури між вулицями 

Коцюбинського та Чкалова " 

 

 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Вітра М.М.-начальника відділу 

земельних ресурсів та просторового планування селищної ради  «Про результат 

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

виявлення несанкціонованого смітєзвалища біля будинку культури між 

вулицями Коцюбинського та Чкалова "», відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

 1. Доручити відділу архітектури, містобудування та   житлово-комунального 

господарства селищної ради вивчити питання по процедурі та порядку 

списання майна та  подальшому використанню  вищезазначеної земельної 

ділянки». 

2. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  

на наступному засіданні в  листопаді 2021року. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня  2021 року  №59 

смт Олександрівка 

 

Про будівництво чи встановлення  

громадської вбиральні на території  

паркової зони, біля дитячого майданчика  

смт Олександрівка по вул. Незалежності України 

 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Верболоз Т.В.- начальника 

відділу за дотриманням санітарного законодавства Олександрівського 

управління Держспоживслужби «Про будівництво чи встановлення громадської 

вбиральні на території паркової зони, біля дитячого майданчика                        

смт Олександрівка по вул. Незалежності України», відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

1.Доручити відділу земельних ресурсів та просторового планування вивчити 

питання технічного відводу земельної ділянки під розміщення вбиральні . 

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

комунального господарства вивчити питання розробки проектно-кршторисної 

документації. 

3. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  

на наступному засіданні в листопаді 2021року. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 
 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня 2021 року  №60 

смт Олександрівка 

 

  Про ліквідацію несанкціонованого 

 смітєзвалища біля Олександрівської НВК№2 

 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 

Бурківської А.О. «Про ліквідацію несанкціонованого смітєзвалища біля 

Олександрівської НВК№2»,відповідно до  статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
1.Доручити відділу земельних ресурсів та просторового планування 

Олександрівської селищної ради обстежити ділянку несанкціонованого 

сміттєзвалища біля Олександрівського НВК №2 та встановити власника в разі 

його наявності, надати інформацію на наступне засідання постійної комісії в 

листопаді 2021 року.  

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

комунального господарства направити лист до власника земельної ділянки з 

вимогою ліквідувати стихійне сміттезвалище. 

3. Про результати проведеної роботи  просимо повідомити постійну комісію  

на наступному засіданні в  листопаді 2021року. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня 2021 року  №61 

смт Олександрівка 

 

  Про розгляд звернення заявника Ясененка М.Г. 

 про ремонт відрізку дороги протяжністю  

300 м. по вул. Шкільна села Любомирка, 

Олександрівської територіальної громади 

 

 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 

Бурківської А.О. «Про розгляд звернення заявника Ясененка М.Г. про ремонт 

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

Олександрівської територіальної громади»,відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

  

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

 Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та 

житлово-комунального господарства селищної ради  врахувати дане звернення 

при плануванні ремонтів доріг в наступному році. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня 2021 року  №62 

смт Олександрівка 

 

Про розгляд звернення жителів смт Олександрівка, 

заявник Шпирка О.Л. про ремонт відрізку дороги 

протяжністю 400 м. по вул. Шкільна 107, 109,  

111, 113,  провулок Миру та провулок Ринковий 12, 

10, 8, 6, 29, 27, 25, 23 

 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 

Бурківської А.О. «Про розгляд звернення жителів смт Олександрівка, заявник 

Шпирка О.Л. про ремонт відрізку дороги протяжністю 400 м. по вул. Шкільна 

107, 109, 111, 113,  провулок Миру та провулок Ринковий 12, 10, 8, 6, 29, 27, 25, 

23.»,відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

   
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

 Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та 

житлово-комунального господарства селищної ради  врахувати дане звернення 

при плануванні ремонтів доріг в наступному році. 

 

 

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

житлово-комунального господарства 
 

ВИСНОВОК 

від 11 жовтня 2021 року  №63 

смт Олександрівка 

 

Про проведення ремонтних робіт 

огорожі мосту через річку Тясмин, 

Олександрівської територіальної громади 

 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 

Бурківської А.О. « Про проведення ремонтних робіт огорожі мосту через річку 

Тясмин, Олександрівської територіальної громади» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 
 Рекомендувати  відділу містобудування, архітектури, благоустрою та 

житлово-комунального господарства селищної ради  вивчити питання ремонту 

огорожі мосту та внести пропозиції на наступне засідання постійної комісії в 

листопаді. 
 

   

Голова постійної  комісії      А. Бурківська 
 

 

 


