
 

 

Журнал 

реєстрації рішень, які були прийняті  

на засіданні виконавчого комітету у березні 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 визначення робочого органу-

підприємства (організації) для 

виконання функцій забезпечення роботи 

конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників на 

міських/приміських автобусних 

маршрутах загального користування 

Олександрівської селищної ради»   

3 16.03.2021 № 156 Брюховецький 

Є.А. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності  

2.  «Про Порядок прийняття, передачі, 

використання та списання об’єктів 

комунальної власності Олександрівської 

селищної ради»  

3 16.03.2021 № 157 Брюховецький 

Є.А. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

3.  «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» 

3 16.03.2021 № 158 Брюховецький 

Є.А. 
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

4.  «Про підвищення якості та доступності 

медичної допомоги на території 

Олександрівської селищної ради»  

3 16.03.2021 № 159 Гресь А.Д. 
КНП «Олександрів-

ська лікарня» 

5.  «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання 

фінансового плану закладів охорони 

здоров’я» 

3 16.03.2021 № 160 Зубаха О.С. 
КНП ЦПМСД 

6.  «Про затвердження «Звіту про 

виконання фінансового плану 

підприємства за 2021 рік» комунального 

некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Кіровоградської області»  

3 16.03.2021 № 161 Зубаха О.С.  
КНП ЦПМСД 

7.  «Про затвердження «Фінансового плану 

на 2021 рік» комунального 

некомерційного підприємства 

3 16.03.2021 № 162 Зубаха О.С. 
КНП ЦПМСД 



 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області» 

8.  «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про 

затвердження Програми розвитку 

культури на території Олександрівської 

селищної ради на 2021 рік» 

3 16.03.2021 № 163 Гунько Л.І. 
Відділ культури та 

туризму  

9.  «Про затвердження Положення про 

опікунську раду над повнолітніми 

недієздатними та обмежено дієздатними 

особами Олександрівської селищної 

ради та складу опікунської ради» 

3 16.03.2021 № 164 Загинайко О.М. 
Відділ соціального 

захисту  

10.  «Про роботу соціальних працівників на 

території Олександрівської селищної 

ради»  

3 16.03.2021 № 165 Емірова Л.І.  
КУ «Олександрів-

ський центр 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг) 

 


