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реєстрації рішень, які були прийняті на пленарному  

засіданні двадцять другої сесії Олександрівської селищної ради  

восьмого скликання 17 грудня 2021 року 
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3006. Про внесення змін до рішення селищної ради від 

24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік». 

22 17.12.2021 3124  

3007. Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2022-2024 

роки. 

22 17.12.2021 3125  

3008. Про затвердження Програми відшкодування 

витрат надавачам послуг за пільгове перевезення 

та зв’язок окремим категоріям громадян на 2022-

2025 роки. 

22 17.12.2021 3126  

3009. Про внесення змін до комплексної програми 

оздоровлення і відпочинку дітей 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 

роки. 

22 17.12.2021 3127  

3010. Про затвердження «Програми соціальної 

підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в 

складних життєвих обставинах на 2022-2023 

роки». 

22 17.12.2021 3128  

3011. Про затвердження «Програми розвитку культури 

на території Олександрівської селищної ради на 

2022 рік». 

22 17.12.2021 3129  

3012. Про затвердження Програми профілактики та 

боротьби зі сказом тварин на території 

Олександрівської селищної ради в період 2022-

2025 років. 

22 17.12.2021 3130  

3013. Про затвердження програми охорони 

навколишнього природного середовища 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2022-2023 

роки. 

22 17.12.2021 3131  

3014. Про затвердження Програми «Питна вода 

Олександрівської селищної ради на 2022-2026 

роки». 

22 17.12.2021 3132  
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3015. Про затвердження «Програми вуличного 

освітлення населених пунктів Олександрівської 

селищної ради на 2022 рік». 

22 17.12.2021 3133  

3016. Про затвердження «Програми розвитку 

дорожнього та мостового господарства та 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах на території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2022-2023 

роки». 

22 17.12.2021 3134  

3017. Про затвердження програми «Оборона» на 

території Олександрівської селищної ради в 

період 2022-2023 років. 

22 17.12.2021 3135  

3018. Про затвердження Програми «Підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» на 2022 рік. 

22 17.12.2021 3136  

3019. Про затвердження «Фінансового плану на 2022 

рік» комунального підприємства «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

22 17.12.2021 3137  

3020. Про бюджет Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 

22 17.12.2021 3138  

 

 

 


