
 

 

Журнал 

реєстрації рішень, які були прийняті  

на засіданні виконавчого комітету у червні 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 організацію роботи щодо 

складання прогнозу бюджету 

Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 

роки» 

6 15.06.2021 № 217 Шията В.І. 
Фінансовий відділ  

 

2.  «Про організацію роботи із сім’ями, які 

потрапили у складні життєві обставини» 

6 15.06.2021 № 218 Безпечна С.А.  
КЗ «Центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді»  

3.  «Про дотримання законодавства у сфері 

регулювання земельних відносин на 

території Олександрівської селищної 

ради» 

6 15.06.2021 № 219 Вітер М.М.  
Відділ земельних 

ресурсів та 

просторового 

планування 

4.  «Про створення координаційної ради 

Олександрівської селищної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та торгівлі 

людьми» 

6 15.06.2021 № 220 Антіпова І.О.  
Відділ соціального 

захисту населення  

5.  «Про утворення комісії 

Олександрівської селищної ради з 

питань соціальної підтримки учасникам 

АТО/ООС, членам їх сімей, сім’ям 

загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС, постраждалим учасникам 

Революції Гідності, учасникам-

добровольцям, затвердження її 

положення та складу»  

6 15.06.2021 № 221 Антіпова І.О.  
Відділ соціального 

захисту населення 

6.  «Про погодження місця розміщення 

засобу пересувної мережі ФОП 

Мартинюку С.С.» 

6 15.06.2021 № 222 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

7.  «Про погодження місць розміщення 

засобів пересувної мережі ФОП 

Хоменко А.М.» 

6 15.06.2021 № 223 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 



 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

8.  «Про поновлення Алексєєва А.В. на 

квартирний облік» 

6 15.06.2021 № 224 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

9.  «Про присвоєння (зміну) поштової 

адреси домоволодінню по вулиці Нова, 

будинок 12, село Красносілля» 

6 15.06.2021 № 225 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

10.  «Про затвердження Порядку 

використання службового легкового 

автомобіля ВАЗ 21043, реєстраційний 

номер ВА2252 АА» 

6 15.06.2021 № 226  Тараненко О.О.  
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

11.  «Про порядок надання послуг у сфері 

організації відпочинку та розваг на 

території Олександрівської селищної 

ради» 

6 15.06.2021 № 227 Тараненко О.О.  
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

12.  «Про створення комісії з обстеження 

зелених насаджень на території 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області» 

6 15.06.2021 № 228 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

13.  «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін до Програми 

інвестиційного іміджу Олександрівської 

селищної ради на 2021-2023 роки» 

6 15.06.2021 № 229 Тараненко О.О.  
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

14.  «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін до Програми соціально-

економічного і культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2021 

рік» 

6 15.06.2021 № 230 Тараненко О.О.  
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 



 

власності 

15.  «Про затвердження критеріїв виконання 

Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Олександрівської 

селищної ради» 

6 15.06.2021 № 231 Тараненко О.О.  
Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

16.  «Про діяльність комунального 

некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області» 

6 15.06.2021 № 232 Зубаха О.С.  
КНП ЦПМСД  

17.  «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень» 

6 15.06.2021 № 233 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

18.  «Про затвердження Контракту 

(трудового договору)»  

6 15.06.2021 № 234 Панченко Я.О. 
Відділ містобуду-

вання, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

19.  «Про утримання зелених насаджень у 

відповідності до Державних будівельних 

норм» 

6 15.06.2021 № 235 Антіпов С.Ю.  
Керуючий справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету  

20.  «Про створення комісії з прийняття, 

введення в експлуатацію, передачу та 

списання товарно-матеріальних 

цінностей у Олександрівській селищній 

раді» 

6 15.06.2021 № 236 Антіпов С.Ю.  
Керуючий справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету 

 


