
 

 

Журнал 

реєстрації рішень, які були прийняті  

на засіданні виконавчого комітету у жовтні 2021 року 

Олександрівської селищної ради  

 
№ 

п/п 

 

 

Питання, які розглядалися на засіданні 

виконавчого комітету 

 

№ 

засіда

ння 

 

 

Дата 

проведення 

засідання 

 

Реєстрацій

ний 

номер 

рішення 

 

 

Розробник 

2021 рік 

1.  Про підсумки виконання комплексної 

програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської 

селищної ради  за 9 місяців 2021 року. 

12 19.10.2021 № 292 Антіпова І.О. 
Відділ соціального 

захисту населення 

2.  Про уповноваження посадових осіб та 

службовців Олександрівської селищної 

ради на складання актів обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї для 

призначення (відновлення) державної 

соціальної допомоги/соціальних виплат. 

12 19.10.2021 № 293 Антіпова І.О. 
Відділ соціального 

захисту населення 

3.  Про підсумки роботи з розгляду 

звернень громадян в Олександрівській 

селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області за січень-

вересень 2021 року. 

12 19.10.2021 № 294 Похнатюк А.О. 
Сектор контролю 

та звернень 

громадян 

4.  Про стан виконавської дисципліни в 

Олександрівській селищній раді за 

січень-вересень 2021 року. 

12 19.10.2021 № 295 Похнатюк А.О. 
Сектор контролю 

та звернень 

громадян 

5.  Про затвердження розпорядження 

голови Олександрівської селищної ради 

від 23 вересня 2021 року №234-осн «Про 

створення комісії з аналізу 

використання коштів підприємствами, 

установами, організаціями комунальної 

власності та виконавчими органами 

Олександрівської селищної ради». 

12 19.10.2021 № 296 Тараненко О.О. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності   

6.  Про оголошення конкурсу на 

перевезення пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального 

користування Олександрівської 

селищної ради. 

12 19.10.2021 № 297 Тараненко О.О. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності   

7.  Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін та доповнень до 

Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської 

селищної ради на 2021 рік». 

12 19.10.2021 № 298 Тараненко О.О. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності   

8.  Про надання дозволу відділу 12 19.10.2021 № 299 Тараненко О.О. 



 

соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради на 

укладання договору.   

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності   

9.  Про схвалення проєкту рішення 

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». 

12 19.10.2021 № 300 Антіпов С.Ю. 
Керуючий справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету 

10.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15.06.2021 р. № 228 

«Про створення комісії з обстеження 

зелених насаджень на території 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області».   

12 19.10.2021 № 301 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

11.  Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень. 

12 19.10.2021 № 302 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

12.  Про надання дозволу ПП «Камелот – 

3000» на влаштування тротуарної 

плитки. 

12 19.10.2021 № 303 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

13.  Про встановлення індивідуальних 

технологічних нормативів використання 

питної води для КП села Ясинове. 

12 19.10.2021 № 304 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

14.  Про погодження статуту комунального 

підприємства села Бірки 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

12 19.10.2021 № 305 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

15.  Про затвердження штатної чисельності 12 19.10.2021 № 306 Панченко Я.О. 



 

комунального підприємства села Бірки 

Олександрівської селищної ради. 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

16.  Про погодження на посаду директора 

КП села Бірки Олександрівської 

селищної ради Винника Валерія 

Івановича. 

12 19.10.2021 № 307 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

17.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15 червня 2021 року 

№234 «Про затвердження контракту 

(трудового договору)». 

12 19.10.2021 № 308 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

18.  Про стан підготовки закладів соціальної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років. 

12 19.10.2021 № 309 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

19.  Про порядок проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуги з 

вивезення твердих побутових відходів в 

населених пунктах Олександрівської 

селищної ради. 

12 19.10.2021 № 310 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

20.  Про фінансово-господарську діяльність 

КП «Оберіг-Аква» за 2020 рік та січень-

вересень 2021 року. 

12 19.10.2021 № 311 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

21.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від                       

29.09.2021 р. №288 «Про встановлення 

тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення, вивіз рідких нечистот, 

утримання будинків, які надаються 

комунальними підприємствами 

Олександрівської селищної ради». 

12 19.10.2021 № 312 Панченко Я.О. 
Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 



  


