
 
                                                                      

                                                                             Проєкт вноситься  

                                                                            селищним головою 

 
Двадцять четверта сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ____ ________ 2022 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження плану роботи 

Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району  

Кіровоградської області на 2022 рік 

 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою ефективної роботи 

депутатського корпусу, постійних комісій Олександрівської селищної ради, 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити план роботи Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Олександрівської селищної ради з питань регламенту та депутатської 

діяльності, захисту та правопорядку. 
 
 
 
Селищний голова                                             Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

                                                               до рішення Олександрівської 

                                                               селищної ради  

                                                                   від __ _____ 2022 року № ___  
 

План роботи  
Олександрівської селищної ради  Кропивницького району 

Кіровоградської області на 2022 рік 
 

№ 
п/п 

Питання Розробник 

 

І квартал 
 

1. 
Про внесення змін до комплексної програми 

соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки 

Відділ соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

2. 

Про затвердження програми розвитку освіти 

Олександрівської територіальної громади на період 

до 2027 рік 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

3. 

Про затвердження статуту КУ«Олександрівський 

центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олександрівської селищної 

ради у новій редакції 

КУ«Олександрівський 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

Олександрівської 

селищної ради 

4. Про затвердження тарифів на платні соціальні 

послуги, що надаються комунальною установою 

«Олександрівський центр соціального 

обслуговування ( надання соціальних послуг)» 

КУ «Олександрівський 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

Олександрівської 

селищної ради 

5. Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання платних соціальних послуг 

комунальною установою «Олександрівський центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг» 

КУ «Олександрівський 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

Олександрівської 

селищної ради 

6. Про внесення змін до рішення селищної ради від      

17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної    

громади на 2022 рік» 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 



7. Про затвердження Методики розрахунку орендної 

плати за майно комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

8. Про затвердження Стратегії розвитку 

Олександрівської селищної територіальної  

громади на 2022-2027 роки 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

 

9. Про доповнення Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Олександрівської 

селищної ради на 2022-2024 роки 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

10. Звіт голови Олександрівської селищної  

ради про роботу виконавчих органів  

Олександрівської селищної ради за 2021 року 

Олександрівський 

селищний голова 

11. Про встановлення збору за місця для паркування 

транспортних засобів на території Олександрівської 

селищної ради 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

 

ІІ квартал 
 

12. Про внесення змін до рішення селищної ради                

від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік» 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

13. 

Про встановлення єдиного податку на території 

Олександрівської селищної ради 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

14. Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на території Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

15. Про встановлення податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на території 

Олександрівської селищної ради 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

16. Про встановлення податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на території 

Олександрівської селищної ради 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 



селищної ради 

17. Про встановлення туристичного збору на території 

Олександрівської селищної ради 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

комунальної власності 

Олександрівської 

селищної ради 

18. Звіт керівника КНП «Олександрівський центр 

ПМСД»  

 

Головний лікар КНП 

«Олександрівський 

центр ПМСД»  

 

19. Звіт керівника КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради 

Директор КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Олександрівської 

селищної ради 
 

ІІІ квартал 
 

20. Про внесення змін до рішення селищної ради                

від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік» 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

21. Про розгляд прогнозу бюджету Олександрівської 

селищної територіальної громади на 2023-2025 

роки 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

22. Про звіт постійної комісії селищної ради з питань 

сільського господарства, землекористування, 

екології та раціонального використання природних 

ресурсів 

Голова постійної комісії 

23. Про звіт постійної комісії селищної ради з питань 

соціально-економічного розвитку території, 

благоустрою та житлово-комунального 

господарства 

Голова постійної комісії 

24. Про звіт постійної комісії селищної ради з питань 

бюджету, фінансів, власності та інвестиційної 

діяльності 

Голова постійної комісії 

25. Про звіт постійної комісії селищної ради питань з 

питань регламенту та депутатської діяльності, 

захисту та правопорядку 

 

Голова постійної комісії 

26. Звіт керівника КП «Лісове» Директор КП 

«Лісове» 

27. Звіт керівника  Директор КП 

«Оберіг-Аква» 

28. Звіт керівника КП села Бірки 

 

Директор КП села 

Бірки 



29. Про звіт постійної комісії селищної ради питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

соціального захисту населення 

Голова постійної комісії 

  

ІV квартал   

30. Про підсумки виконання комплексної програми 

соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради за 2022 рік 

Відділ соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради. 

31. Про стан виконання програми «Шкільний автобус» Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

32. Про затвердження тарифів на платні соціальні 

послуги та затвердження переліку окремих 

безоплатних послуг, що надаються КУ 

«Олександрівський центр соціального 

обслуговування на 2023 рік» 

КУ «Олександрівський 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

Олександрівської 

селищної ради 

33. Про внесення змін до рішення селищної ради                   

від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

34. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської 

селищної ради «Про бюджет Олександрівської 

селищної ради  територіальної громади на 2023 рік» 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

35. Про бюджет Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2023 рік 

Фінансовий відділ 

Олександрівської 

селищної ради 

36. Про затвердження  Програми розвитку культури 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

Відділ культури та 

туризму 

Олександрівської 

селищної ради 

37. Про затвердження цільових програм 

Олександрівської селищної ради 

Розробники програм 

38. Про затвердження плану роботи 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

Секретар селищної ради 

 

__________________________ 


