
Протокол № 30 / 20   
                  спільного засідання постійних комісій  селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 
22 червня 2022 року     смт. Олександрівка 
 

Склад постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності, інвестиційної діяльності,   -  5 депутатів,   

Присутні: 
голова постійної комісії – Савченко О.О.         
члени постійної комісії :  Гончаренко Г.К., Гусак В.М., Марфула М.М..            
 

Склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку 

територій, благоустрою та житлово-комунального господарства-5 

депутатів 

Присутні:  
голова постійної комісії – Бурківська А.О. 
члени постійної комісії –  Безпечний С.М., Вербовська А.В., 
 Кобилінський І.М.. 
Запрошені: 

Безпечний Олександр Іванович голова селищної ради 

Скляренко Василь Іванович 

 

заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Половенко Тетяна Іванівна секретар Олександрівської селищної ради 

Зубаха Олександр Стефанович  в.о. директора комунального 

некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

 

Руденко Олександр Олександрович 

 

Головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та 

благоустрою 

Тараненко Олександр 

Олександрович  

 

начальник  відділу   економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради 

Шията Валентина Іванівна 

 

начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної  ради 

 

Найко Ігор Петрович  
 

головний спеціаліст з питань запобігання 

та   виявлення корупції, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради 

Собко Борис Михайлович 
 

начальник сектору поліційської 

діяльності № 1 (смт Олександрівка) 

відділу поліції № 1 (м.Знам’янка) 



Тимко Сергій Миколайович  
 

начальник відділу освіти Олександрівської 

селищної ради 

Семенченко Ірина Вікторівна  
 

головний бухгалтер Олександрівської 

селищної ради 

Зіноватний Валерій Вікторович 
 

в.о директора КЗ «Загін Олександрівської 

місцевої пожежної охорони» 

Олександрівської селищної ради 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Відкриття засідання. 
  Савченко О.В.- голова постійної комісії 

  Бурківська А.О.- голова постійної комісія 
   

2. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік.  
Собко Борис Михайлович – начальник сектору поліційської діяльності № 1 

(смт Олександрівка) відділу поліції № 1 (м.Знам’янка) 
 

3.Про припинення діяльності комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації.  

Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
  

4.Про Програму фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального 
підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  
Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
 

6.Про передачу майна комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради.  

Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
 

 7.Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 
3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років».  
 Найко Ігор Петрович – головний спеціаліст з питань запобігання та   

виявлення корупції, мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради.  
 

8. Про внесення змін до рішення селищної ради   від 17 грудня 2021 року           
№3138 «Про бюджет    Олександрівської селищної територіальної                               
громади на 2022 рік» 
  Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу  

Олександрівської селищної ради 
 

  9.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.  
Безпечний Олександр Іванович – голова Олександрівської селищної ради 



10.Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на 
території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  
Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради  
  

11.Про встановлення туристичного збору на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік.  
Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
  

12.Про встановлення єдиного податку на території Олександрівської селищної 
ради на 2023 рік.  
Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
  

 13.Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2023 рік.  

Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
  

14.Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  

 Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного  

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
  

 15.Про внесення змін до Положення про визначення стипендії обдарованим     
дітям та педагогічним працівникам, які їх підготували.  

Тимко Сергій Миколайович – начальник відділу освіти Олександрівської 

селищної ради  
  
 16.Про затвердження змін до Програми «Підтримка комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області на 2022 рік».  
Зубаха Олександр Стефанович – в.о. директора КНП «Олександрівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної 

ради 
  
17.Про затвердження граничної штатної чисельності комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.  

  Зубаха Олександр Стефанович – в.о. директора КНП           

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Олександрівської селищної ради 
  



18. Про надання дозволу на розроблення детального плану.  
Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
  
19.Про Порядок найменування та перейменування об’єктів благоустрою на    
території Олександрівської селищної територіальної громади.  

Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
 

20.Про створення органу приватизації житлового фонду та затвердження      
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян.  

Руденко Олександр Олександрович –  головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської селищної ради  
  
21.Про надання дозволу на безоплатну передачу майна комунальної власності 
та затвердження переліку майна, що передається з балансу Олександрівської 
селищної ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області для 29 ДПРЧ.  
 

Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер 

Олександрівської селищної ради 
  22.Про передачу майна комунальної власності з балансу Олександрівської     
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на баланс 
військової частини А 7343 для потреб територіальної оборони 
Кропивницького району військової частини А 7343.  
 
Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер Олександрівської 

селищної ради 
  
23.Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-
63 Б.  
 

Зіноватний Валерій Вікторович – в.о директора КЗ «Загін 

Олександрівської місцевої пожежної охорони» Олександрівської селищної 

ради 
  
24.Про прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки.  

Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

 25.Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність    
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. 
Миру, 7.  



Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
  
 26.Про прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської       

селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7.  

Тараненко Олександр Олександрович – начальник відділу економічного    

розвитку, інвестицій та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

  27. Різне  
1. СЛУХАЛИ: Інформацію Савченка О.В.- який повідомив, що:  

- до складу комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 
інвестиційної діяльності, входить 5 членів комісії, присутні на 
сьогоднішньому засіданні 4_члени комісії, кворум є, засідання комісії є 
правомочним;   
- до складу постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного 
розвитку територій, благоустрою та житлово-комунального господарства 
входить 5 членів комісії, присутні на засіданні 4 члени комісії, кворум є, 
засідання комісії є правомочним.  
 

Результати голосування:        «ЗА» - 8 
«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 
Приймається 

 

Савченко О.В. .-запропонував обрати секретарем  спільного засідання 
постійних комісій депутата  Вербовську А.В. 
Результати голосування:        «ЗА» - 8 

«ПРОТИ» - 0 
                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

СЛУХАЛИ: 
2. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік.  
З інформацією виступив: Собко Борис Михайлович – начальник сектору 

поліційської діяльності №1 (смт Олександрівка) відділу поліції №1 

(м.Знам’янка) 

ВИСТУПИЛИ :Безпечний О.І.,Марфула М.м.,Безпечний С.М.. 
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 
рік» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 8 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 114 /108  (додається) 
СЛУХАЛИ:  
3. Про припинення діяльності комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації.  
З інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  



Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про припинення діяльності комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації» та  винести на розгляд 
32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Прийнято висновок № 115 /109  (додається) 
 
СЛУХАЛИ: 
4. Про Програму фінансової підтримки на проведення ліквідації 
комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  
З інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради   
Виступили : Безпечний О.І., Буркіська А.О. 
Внесена пропозиція:   Внести зміми до розділу 1 Паспорту програми та 
додатку в розділі  фінансування сума : 237001 грн та винести із змінами  
проект рішення селищної ради «Про Програму фінансової підтримки на 
проведення ліквідації комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради»  на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Прийнято висновок №116 /110  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
5. Про передачу майна комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради.  
З інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про передачу майна комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради» Олександрівської селищної ради» та  
винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Прийнято висновок №117/111  (додається) 
 
СЛУХАЛИ: 
6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року 
№3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років».  



З інформацією виступив: Найко Ігор Петрович – головний спеціаліст з 

питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту Олександрівської селищної ради  
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року 
№3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років» Олександрівської 
селищної ради» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №118/112  (додається) 
 Депутат Кобилінський І.М. (не брав участь у голосуванні, залиш 

засідання комісії). 
СЛУХАЛИ:  
6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року     
№3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 
2022 рік». 
З інформацією виступила: начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради Шията Валентина Іванівна.  
Виступили : Бурківська А.О., Безпечний О.І., Тимко С.М. 

Внесена пропозиція: Внести зміни до проєкту рішення, а саме:  
збільшується видаткова частина на 6 324 539,69 грн, в т.ч: загального фонду 
на  5 469 646,10 грн, спеціального фонду на   854 893,59 грн, з них:  

за рахунок залучення залишку коштів загального фонду, який склався 
станом на 01 січня 2022 року в сумі 6 022 146,10 грн, в т.ч:  за рахунок 
залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01 січня 2022 року              
4 379 146,10 грн та залишку коштів загального фонду 1 643 000 грн; 

за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду, що склався на 
01.01.2022 в сумі 302 393,59 грн (екологічний податок); 

та за рахунок перерозподілу. 
            По головному розпоряднику коштів- селищній раді збільшуються 

видатки на  1 168 000 грн, з них по загальному фонду на 665 500 грн, по 
спеціальному фонду на 502 500 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
збільшуються видатки на 600 000 грн (оплата праці та нарахування Фапів); 

      КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
збільшуються видатки на  568 000  грн, з них поточні видатки загального 
фонду 65 500 грн, видатки спеціального фонду 502 500 грн (для    
Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській 
області). 

        По головному розпоряднику коштів- відділу освіти: 
     КПКВК МБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залучення залишку освітньої субвенції 
на оплату праці та нарахування спрямовується 4 379 146,10 грн. 

 



     По головному розпоряднику коштів- відділу соціального захисту 
населення      

      КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» збільшуються видатки на 200 000 грн (фінансування програми 
АТО). 

На виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих 
категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» 
надати матеріальну допомогу на лікування: Усік Світлані Миколаївні               
5 000 грн; Репало Тетяні Леонідівні 5 000 грн; Корховому Віктору 
Миколайовичу 5 000 грн; Галушці Раїсі Миколаївні 10 000 грн; Свердел 
Олені Олександрівні  10 000 грн; Безносенко Наталії Іллівні               
10 000 грн; Криворучко Тетяні Миколаївні 10 000 грн; Мельник Ірині 
Йосипівні 10 000 грн. 

         По головному розпоряднику коштів відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
збільшуються видатки на  577 393,59  грн, з них: по загальному фонду на 
225 000  грн, по спеціальному фонду на 352 393,59 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 
видатки на 1 471 700  грн (оплата природного газу, оплата праці та 
нарахування, предмети та матеріали); 

     КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» по 
загальному фонду зменшуються видатки на 50 000 грн; 

КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 
загальному фонду зменшуються видатки  на 921 700 грн, по спеціальному 
фонду збільшуються  на  50 000  грн; 

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 
загальному фонду зменшуються видатки на 350 000 грн; 

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
ліквідацію КП «Комсервіс» збільшуються видатки на 75 000 грн. 
       По спеціальному фонду за рахунок залучення залишку спеціального 
фонду, що утворився станом на 01.01.2022 року залучається кошти на 
КПКВК МБ 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в 
сумі 302 393,59 грн.  
Проект рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 
2021 року №3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» винести зі змінами на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 119/113   (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  
7. 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.  



З інформацією виступив: Безпечний Олександр Іванович – голова 

Олександрівської селищної ради 

Виступили: Бурківська А.О., Вербовська А.В., Брайко В.В.. 
Внесена пропозиція: Внести зміни до запропонованого проекту рішення 
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», а саме: 

в Структурі виконавчих органів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області Олександрівської селищної 
ради» внести зміни до назви «Сектор контролю та звернень громадян» 
замінити на «Відділ контролю та звернень громадян», завідувач сектору 
замінити на начальник відділу, ввести посаду провідного спеціаліста- 
бухгалтера і винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Прийнято висновок №120  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
8. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на 
території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів 
на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік» та  винести на 
розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 121/114  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
9. Про встановлення туристичного збору на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про встановлення туристичного збору на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 122/115  (додається) 
 



СЛУХАЛИ: 
10. Про встановлення єдиного податку на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік.   
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про встановлення єдиного податку на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 123/116  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
11. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2023 рік.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2023 рік» та  винести на розгляд 32 сесії селищної 
ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 124/117  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
12. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території Олександрівської селищної ради на 2023 рік» та  винести на 
розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №125/118    (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 



14. Про внесення змін до Положення про визначення стипендії обдарованим 
дітям та педагогічним працівникам, які їх підготували.  
З інформацією виступив: Тимко Сергій Миколайович – начальник відділу 

освіти Олександрівської селищної ради  

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про внесення змін до Положення про визначення стипендії 
обдарованим дітям та педагогічним працівникам, які їх підготували» та  
винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №126/119  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
15. Про затвердження змін до Програми «Підтримка комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області на 2022 рік».  
З інформацією виступив: Зубаха Олександр Стефанович  – в.о. директора 

КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про затвердження змін до Програми «Підтримка комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області на 2022 рік» та  винести на розгляд 32 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 127/120  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
16. Про затвердження граничної штатної чисельності комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 
З інформацією виступив: Зубаха Олександр Стефанович  – в.о. директора 

КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про затвердження граничної штатної чисельності комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області» та  винести на розгляд 32 сесії селищної 
ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 



                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Прийнято висновок №128/121  (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
17. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. 
інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  
Виступили : Безпечний С.М., Брайко В.В.  
Внесена пропозиція: Внести зміни до назви проекту рішення, а саме : 
доповнити земельної ділянки по вул. В. Котляра,21, с. Триліси  та внести зі 
змінами проект рішення селищної ради «Про надання дозволу на 
розроблення детального плану території »  на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №129/122  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
18. Про Порядок найменування та перейменування об’єктів благоустрою на 
території Олександрівської селищної територіальної громади.  
З інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  
Витупили :Гончаренко Г.К. Безпечний С.М., 
Внесена пропозиція:  Внести зміни до Додатку : пункту 2.6  ( близькі родичі)  
проекту рішення селищної ради «Про Порядок найменування та 
перейменування об’єктів благоустрою на території Олександрівської 
селищної територіальної громади» та зі змінами  винести на розгляд 32 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 130/123    (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
19. Про створення органу приватизації житлового фонду та затвердження 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян.  
З інформацією виступив: Руденко Олександр Олександрович –  головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради  
Внесена пропозиція:  Внести зміни до  Додатку 2 а саме; включити до 
посадового  складу комісії - голову постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-комунального 
господарства, проекту рішення селищної ради «Про створення органу 
приватизації житлового фонду та затвердження Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 



громадян» та  винести із змінами  на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №131/124  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
20. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна комунальної 
власності та затвердження переліку майна, що передається з балансу 
Олександрівської селищної ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Кіровоградській області для 29 ДПРЧ.  
З інформацією виступив: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Внести зміни до  назви запропонованого проекту 
рішення селищної ради а саме «Про надання дозволу на безоплатну передачу 
виробничих запасів  , що передається з власності Олександрівської селищної 
ради у власність 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 29 
ДПРЧ»,  та додати пункти: 
3. Передати  виробничі запаси із власності Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району   Кіровоградської  області у власність      1 ДПРЗ  ГУ  
ДСНС України у Кіровоградській області для 29 державної пожежно-
рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.  
4. Затвердити акт передачі-приймання виробничих запасів Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району   Кіровоградської  області  у 
власність 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 29 
державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області  (додаток 2). 
5. 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області -  – вважати 
балансоутримувачем отриманого майна. 
 та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 132/125  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
21. Про передачу майна комунальної власності з балансу Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на баланс 
військової частини А 7343 для потреб територіальної оборони 
Кропивницького району військової частини А 7343.  
З інформацією виступив: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Внести зміни до  назви запропонованого проекту 
рішення селищної ради а саме : «Про передачу виробничих запасів 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області  військовій частині А 7343 для потреб територіальної оборони 
Кропивницького району військової частини А 7343» та  винести на розгляд 
32 сесії селищної ради восьмого скликання. 



 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 133/126  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
22. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-
63 Б.  
З інформацією виступив: Зіноватний Валерій Вікторович – в.о директора 

КЗ «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» Олександрівської 

селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-
63 Б» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 134/127  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
23. Про прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Внести зміни до запропонованого проєкту рішення 
селищної ради «Про прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки», в пункті 3 
замінити в складі комісії з приймання-передачі житлового будинку «Руденко 
Олександр Олександрович –  в.о.начальника відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради, на – Заїченко Андрій Анатолійович - 
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради» 
 та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №135/128  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
24. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 



Кіровоградської області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. 
Миру, 7.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 
ради «Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. 
Миру, 7» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №136/129  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
25. Про прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7.  
З інформацією виступив: Тараненко Олександр Олександрович – 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 

власності Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Внести зміни до запропонованого проєкту рішення 
селищної ради «Про прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. 
Миру, 7» в пункті 3 замінити в складі комісії з приймання-передачі 
житлового будинку «Руденко Олександр Олександрович –  в.о.начальника 
відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради, на – Заїченко Андрій 
Анатолійович - начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 
ради» 
та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 7 
                                                  «ПРОТИ» - 0 
                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №137/130  (додається) 
26. Різне. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 
 
 
Голова постійної комісії               А. Бурківська 
 
 
Секретар  засідання  А. Вербовська 



 
 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №114/108 

смт Олександрівка 
 
Прозатвердження Програми  

«Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік 
Розглянувши та обговоривши інформацію Собка Бориса Михайловича 

– начальника сектору поліційської діяльності №1 (смт Олександрівка) відділу 
поліції №1 (м.Знам’янка) «Про затвердження Програми «Поліцейський 
офіцер громади» на 2022 рік» та відповідно до  статті 47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік» та 
винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №115/109 

смт Олександрівка 
 
Про припинення діяльності комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської  

селищної ради шляхом ліквідації 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про припинення діяльності комунального 
підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради шляхом 
ліквідації» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
припинення діяльності комунального підприємства «Комсервіс»та винести 
на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №116/110 

смт Олександрівка 
 
Про Програму фінансової підтримки  

на проведення ліквідації комунального  

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про припинення діяльності комунального 
підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради шляхом 
ліквідації» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 Внести зміми до розділу 1 Паспорту програми та додатку в розділі  
фінансування сума : 237001 грн та винести із змінами  проект рішення 
селищної ради «Про Програму фінансової підтримки на проведення 
ліквідації комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 
селищної ради»  на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №117/111 

смт Олександрівка 
 
Про передачу майна комунального підприємства 

«Комсервіс» Олександрівської селищної ради 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про передачу майна комунального 
підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради» 
Олександрівської селищної ради» та відповідно до  статті 47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
передачу майна комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 
селищної ради» та винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №118/112 

смт Олександрівка 
 
Про внесення змін до рішення селищної ради 

від 17 грудня 2021 року № 3135 «Про затвердження  

Програми «Оборона» на території Олександрівської  

селищної ради в період 2022-2023 років» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Найка Ігора Петровича – 

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної роботи та цивільного захисту Олександрівської селищної ради 
«Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року 
№3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років» Олександрівської 
селищної ради» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року №3135 
«Про затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років» та винести на розгляд 32 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 
 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №119/113 

смт Олександрівка 
 
Про внесення змін до рішення селищної ради                                                   

від 17 грудня 2021 року №3138 «Про бюджет                               

Олександрівської селищної територіальної                                                 

громади на 2022 рік» 
Розглянувши та обговоривши інформацію начальника фінансового 

відділу Олександрівської селищної ради Шиятої Валентини Іванівни «Про 
внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року №3138 
«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 
рік» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Внести зміни до проєкту рішення, а саме: , а саме: збільшується 
видаткова частина на 6 324 539,69 грн, в т.ч: загального фонду на  5 469 
646,10 грн, спеціального фонду на   854 893,59 грн, з них:  

за рахунок залучення залишку коштів загального фонду, який склався 
станом на 01 січня 2022 року в сумі 6 022 146,10 грн, в т.ч:  за рахунок 
залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01 січня 2022 року              
4 379 146,10 грн та залишку коштів загального фонду 1 643 000 грн; 

за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду, що склався на 
01.01.2022 в сумі 302 393,59 грн (екологічний податок); 

та за рахунок перерозподілу. 
 

            По головному розпоряднику коштів- селищній раді збільшуються 
видатки на  1 168 000 грн, з них по загальному фонду на 665 500 грн, по 
спеціальному фонду на 502 500 грн, а саме: 



      КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
збільшуються видатки на 600 000 грн (оплата праці та нарахування Фапів); 

      КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
збільшуються видатки на  568 000  грн, з них поточні видатки загального 
фонду 65 500 грн, видатки спеціального фонду 502 500 грн (для    
Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській 
області). 

          По головному розпоряднику коштів- відділу освіти: 
     КПКВК МБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залучення залишку освітньої субвенції 
на оплату праці та нарахування спрямовується 4 379 146,10 грн. 

     По головному розпоряднику коштів- відділу соціального захисту 
населення      

      КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» збільшуються видатки на 200 000 грн (фінансування програми 
АТО). 

 
На виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» 
надати матеріальну допомогу на лікування: Усік Світлані Миколаївні               
5 000 грн; Репало Тетяні Леонідівні 5 000 грн; Корховому Віктору 
Миколайовичу 5 000 грн; Галушці Раїсі Миколаївні 10 000 грн; Свердел 
Олені Олександрівні  10 000 грн; Безносенко Наталії Іллівні               
10 000 грн; Криворучко Тетяні Миколаївні 10 000 грн; Мельник Ірині 
Йосипівні 10 000 грн. 

  

     По головному розпоряднику коштів відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
збільшуються видатки на  577 393,59  грн, з них: по загальному фонду на 
225 000  грн, по спеціальному фонду на 352 393,59 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 
видатки на 1 471 700  грн (оплата природного газу, оплата праці та 
нарахування, предмети та матеріали); 

     КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» по 
загальному фонду зменшуються видатки на 50 000 грн; 

КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 
загальному фонду зменшуються видатки  на 921 700 грн, по спеціальному 
фонду збільшуються  на  50 000  грн; 

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 
загальному фонду зменшуються видатки на 350 000 грн; 

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
ліквідацію КП «Комсервіс» збільшуються видатки на 75 000 грн. 
       По спеціальному фонду за рахунок залучення залишку спеціального 
фонду, що утворився станом на 01.01.2022 року залучається кошти на 



КПКВК МБ 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в 
сумі 302 393,59 грн.  

  «Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 
року №3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» та винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

Голова постійної комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №120 

смт Олександрівка 
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.  
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Безпечного Олександра 
Івановича – голови 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» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 

Внести зміни до запропонованого проекту рішення 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», а саме: 

в Структурі виконавчих органів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області Олександрівської селищної 
ради» внести зміни до назви «Сектор контролю та звернень громадян» 
замінити на «Відділ контролю та звернень громадян», завідувач сектору 
замінити на начальник відділу, ввести посаду провідного спеціаліста- 
бухгалтера і та винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №121/114 

смт Олександрівка 
 
 
 
Про встановлення збору за місця  

для паркування транспортних засобів 

на території Олександрівської селищної 

ради на 2022 рік. 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександрович – начальника  відділу   економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  «Про встановлення збору за місця  для паркування 
транспортних засобів на території Олександрівської селищної ради на 2022 
рік», відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
встановлення збору за місця  для паркування транспортних засобів на 
території Олександрівської селищної ради на 2022 рік»,  та  винести на 
розгляд чергової сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №122/115 

смт Олександрівка 
 
 
Про встановлення туристичного 

збору на території Олександрівської  

селищної ради на 2022 рік 

 

 

 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександрович – начальника  відділу   економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  «Про встановлення туристичного збору на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік», відповідно до  статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
встановлення туристичного збору на території Олександрівської селищної 
ради на 2022 рік»,та  винести на розгляд чергової сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 



    
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №123/116 

смт Олександрівка 
 
 
Про встановлення єдиного  податотку  

на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 
Олександрович – начальника  відділу   економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  «Про встановлення єдиного  податотку  на території 
Олександрівської селищної ради на 2023 рік», відповідно до  статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
встановлення єдиного  податотку  на території Олександрівської селищної 
ради на 2023 рік», та  винести на розгляд чергової сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №124/117 

смт Олександрівка 
 
 
Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

 земельного податку на території  

Олександрівської селищної ради   

Кропивницького району  Кіровоградської області на 2023 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 
Олександрович – начальника  відділу   економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати  
земельного податку на території Олександрівської селищної ради  
Кропивницького району  Кіровоградської області на 2023 рік », відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати  земельного податку на території 
Олександрівської селищної ради  Кропивницького району  Кіровоградської 
області на 2023 рік», та  винести на розгляд чергової сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №125/118 

смт Олександрівка 
 
Про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на території 

Олександрівської селищної ради на 2022 рік 

 

 

 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександрович – начальника  відділу   економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності  «Про податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік», 
відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік», та  винести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №126/119 

смт Олександрівка 
 
 
Про внесення змін до Положення  

про визначення стипендії обдарованим  

дітям та педагогічним працівникам,  

які їх підготували 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тимка Сергія 

Миколайовича – начальника відділу освіти Олександрівської селищної ради 
«Про внесення змін до Положення про визначення стипендії обдарованим 
дітям та педагогічним працівникам, які їх підготували» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
внесення змін до Положення про визначення стипендії обдарованим дітям та 
педагогічним працівникам, які їх підготували» та винести на розгляд 32 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 

 

 Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №127/120 

смт Олександрівка 
Про затвердження змін до Програми  

«Підтримка комунального некомерційного  

підприємства «Олександрівський центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  

Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району Кіровоградської  

області» на 2022 рік 

 Розглянувши та обговоривши інформацію Зубахи Олександра Стефановича 
– в.о. головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства  «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради  «Про затвердження змін до 
Програми «Підтримка комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області» на 2022 рік» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
затвердження змін до Програми «Підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» на 2022 рік» та винести на розгляд 32 сесії 
селищної ради восьмого скликання. 

  Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №128/121 

смт Олександрівка 
 
Про затвердження граничної штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію Зубахи Олександра 
Стефановича – в.о. головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради  «Про затвердження граничної 
штатної чисельності комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
затвердження граничної штатної чисельності комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» та винести на розгляд 32 сесії селищної ради 
восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №129/122 

смт Олександрівка 
 

Про надання дозволу на  

розроблення детального плану території 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території» Олександрівської селищної ради» та відповідно 
до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Внести зміни до назви проекту рішення, а саме : доповнити земельної 
ділянки по вул. В. Котляра,21, с. Триліси  та внести зі змінами проект 
рішення селищної ради «Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території »  на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №130/123 

смт Олександрівка 
Про Порядок найменування та перейменування  

об’єктів благоустрою на території  

Олександрівської селищної  

територіальної громади 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про Порядок найменування та 
перейменування об’єктів благоустрою на території Олександрівської 
селищної територіальної громади» та відповідно до  статті 47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Внести зміни до Додатку : пункту 2.6  ( близькі родичі)  проекту рішення 
селищної ради «Про Порядок найменування та перейменування об’єктів 
благоустрою на території Олександрівської селищної територіальної 
громади» та зі змінами  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №131/124 

смт Олександрівка 
Про створення органу приватизації житлового фонду  

та затвердження Положення про порядок 

передачі квартир (будинків),  

жилих приміщень у гуртожитках  

у власність громадян 

Розглянувши та обговоривши інформацію Руденка Олександра 
Олександровича – головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради «Про створення органу приватизації 
житлового фонду та затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» та 
відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 
Внести зміни до  Додатку 2 а саме; включити до посадового  складу 

комісії - голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку 
територій, благоустрою та житлово-комунального господарства, проекту 
рішення селищної ради «Про створення органу приватизації житлового 
фонду та затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» та  винести із 
змінами  на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №132/125 

смт Олександрівка 
 

Про надання дозволу на безоплатну передачу 

майна комунальної власності  

та затвердження переліку майна, 

що передається з балансу  

Олександрівської селищної ради  

на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України 

у Кіровоградській області для 29 ДПРЧ  
Розглянувши та обговоривши інформацію Семенченко Ірини 

Вікторівни – головного бухгалтера Олександрівської селищної ради «Про 
надання дозволу на безоплатну передачу майна комунальної власності та 
затвердження переліку майна, що передається з балансу Олександрівської 
селищної ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області для 29 ДПРЧ» та відповідно до  статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 
Внести зміни до  назви запропонованого проекту рішення селищної ради а 
саме «Про надання дозволу на безоплатну передачу виробничих запасів  , що 
передається з власності Олександрівської селищної ради у власність 1 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 29 ДПРЧ»,  та додати 
пункти: 
3. Передати  виробничі запаси із власності Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району   Кіровоградської  області у власність      1 ДПРЗ  ГУ  
ДСНС України у Кіровоградській області для 29 державної пожежно-
рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.  



4. Затвердити акт передачі-приймання виробничих запасів Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району   Кіровоградської  області  у 
власність 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 29 
державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області  (додаток 2). 
5. 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області -  – вважати 
балансоутримувачем отриманого майна. 
 та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №133/126 

смт Олександрівка 
 
Про передачу майна комунальної власності  

з балансу Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району  

Кіровоградської області  

на баланс військової частини А 7343  

для потреб територіальної оборони  

Кропивницького району військової частини А 7343 
Розглянувши та обговоривши інформацію Семенченко Ірини 

Вікторівни – головного бухгалтера Олександрівської селищної ради «Про 
передачу майна комунальної власності з балансу Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області на баланс військової 
частини А 7343 для потреб територіальної оборони Кропивницького району 
військової частини А 7343» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

  Внести зміни до  назви запропонованого проекту рішення селищної 
ради а саме : «Про передачу виробничих запасів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області  військовій частині А 
7343 для потреб територіальної оборони Кропивницького району військової 
частини А 7343» та  винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого 
скликання. 
 
 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №134/127 

смт Олександрівка 
 
Про надання згоди на прийняття  

з державної у комунальну власність  

Олександрівської селищної територіальної  

громади Кропивницького району  

Кіровоградської області пожежно-рятувального  

автомобіля АЦ-40 (431412)-63 Б 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Зіноватного Валерія 

Вікторовича – в.о директора КЗ «Загін Олександрівської місцевої пожежної 
охорони» Олександрівської селищної ради «Про надання згоди на прийняття 
з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-63 Б» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-
63 Б» та винести на розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №135/128 

смт Олександрівка 
 

Про прийняття з державної у комунальну  

власність Олександрівської селищної територіальної  

громади Кропивницького району Кіровоградської області  

об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 
Олександровича – начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради «Про прийняття з 
державної у комунальну власність Олександрівської селищної територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області об’єкту 
«Гуртожиток» в с. Бірки» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Внести зміни до запропонованого проєкту рішення селищної ради 
«Про прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки», в пункті 3 замінити в складі комісії 
з приймання-передачі житлового будинку «Руденко Олександр 
Олександрович –  в.о.начальника відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради, на – Заїченко Андрій Анатолійович - начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради»  та  винести на розгляд 32 
сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №136/129 

Про надання згоди на прийняття з державної 

у комунальну власність Олександрівської  

селищної територіальної громади  

Кропивницького району Кіровоградської 

області житлового будинку за адресою  

с. Красносілка, вул. Миру, 7 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександровича – начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради «Про надання згоди 
на прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
житлового будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7» та відповідно до  
статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Погодити запропонований проект рішення селищної ради «Про 
прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
житлового будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7» та винести на 
розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 
 
 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
Постійні комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності, 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 червня  2022 року  №137/130 

Про прийняття з державної у комунальну 

власність Олександрівської селищної 

територіальної громади Кропивницького району 

Кіровоградської області житлового  

будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Тараненка Олександра 

Олександровича – начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради «Про прийняття з 
державної у комунальну власність Олександрівської селищної територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області житлового будинку 
за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7» та відповідно до  статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

Внести зміни до запропонованого проєкту рішення селищної ради «Про 
прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
житлового будинок за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7» в пункті 3 
замінити в складі комісії з приймання-передачі житлового будинку «Руденко 
Олександр Олександрович –  в.о.начальника відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради, на – Заїченко Андрій Анатолійович - 
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради»та  винести на 
розгляд 32 сесії селищної ради восьмого скликання. 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

Голова постійної  комісії     А. Бурківська 
 


