
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

19 липня 2022 року         смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (18 осіб).  

 

Заступник селищного голови з питань   –  Скляренко Василь Іванович  

діяльності виконавчих органів ради       

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 12 липня 2022 року № 180-осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у липні                       

2022 року» (додається).  

 

Пропозиції:  

Селищний голова Безпечний О.І. запропонував обрати секретарем 

засідання виконавчого комітету Скляренка В.І. – заступника селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради.  

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято. 
 

Результати голосування за пропозицію селищного голови Безпечного О.І. 

обрати секретарем засідання виконавчого комітету Скляренка В.І. – заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради –   

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 

голосуванні.  

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 16 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1  

Додаток 2  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 
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Порядок денний засідання виконавчого комітету 19 липня 2022 року: 

 

1. Про проведення спортивно-масових заходів на території 

Олександрівської ТГ; 

 

2. Про проведення освітніх масових заходів на території        

Олександрівської ТГ; 

 

3. Про проведення заходів комунальним закладом «Центр культури та 

дозвілля» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області в 2022 році;  

 

4. Про постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування;  

 

5. Про зняття з квартирного обліку гр. Щербини М.В.  

 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15 червня 2022 року № 412 «Про видачу ордерів на службові 

жилі приміщення»; 

 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 20 квітня 2021 року № 187 «Про утворення комісії з 

житлових питань Олександрівської селищної ради, затвердження Положення 

про неї та персонального складу»; 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 18 травня 2021 року № 204 «Про організацію та проведення 

громадських робіт на території Олександрівської селищної ради                                         

на 2021-2022 роки»; 

 

9. Про погодження загального тарифу на теплову енергію ТОВ 

«ІНТЕРТЕПЛО»; 

 

10. Про затвердження «Звіту керівника за 2021 рік» комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради;  

 

11. Про затвердження «Фінансового плану на 2022 рік» комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області»; 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Роздобудька Олександра Анатолійовича «Про проведення 

спортивно-масових заходів на території Олександрівської ТГ» 

 

ВИРІШИЛИ:   

Голосування за проєкт рішення «Про проведення спортивно-масових 

заходів на території Олександрівської ТГ» –  
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Результати голосування:                    

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 3  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 416 

(додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Тимка Сергія Миколайовича «Про проведення освітніх масових 

заходів на території Олександрівської ТГ».  

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про проведення освітніх масових заходів 

на території Олександрівської ТГ» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 417 

(додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Сироти Лілії Миколаївни «Про проведення заходів 

комунальним закладом «Центр культури та дозвілля» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в 2022 році». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про проведення заходів комунальним 

закладом «Центр культури та дозвілля» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області в 2022 році» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

 



 4 

 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 418 

(додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Письменної Галини Анатоліївни «Про постановку на 

квартирний облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про постановку на квартирний облік 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 6  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 419 

(додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про зняття з квартирного 

обліку гр. Щербини М.В.». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про зняття з квартирного обліку гр. 

Щербини М.В.» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 7 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 420 

(додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 15 червня 2022 року 

№ 412 «Про видачу ордерів на службові жилі приміщення»» 

 

 



 5 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 15 червня 2022 року 

№ 412 «Про видачу ордерів на службові жилі приміщення»» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 8 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 421 

(додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 20 квітня 2021 року 

№ 187 «Про утворення комісії з житлових питань Олександрівської селищної 

ради, затвердження Положення про неї та персонального складу»» 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 20 квітня 2021 року 

№ 187 «Про утворення комісії з житлових питань Олександрівської селищної 

ради, затвердження Положення про неї та персонального складу»» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 9 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 422 

(додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 18 травня 2021 року 

№ 204 «Про організацію та проведення громадських робіт на території 

Олександрівської селищної ради на 2021-2022 роки»». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 18 травня 2021 року 
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№ 204 «Про організацію та проведення громадських робіт на території 

Олександрівської селищної ради на 2021-2022 роки»» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 10 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 423  

(додається). 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження загального 

тарифу на теплову енергію ТОВ «ІНТЕРТЕПЛО»». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про погодження загального тарифу на 

теплову енергію ТОВ «ІНТЕРТЕПЛО»» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 11 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 19 липня 2022 року № 424 

(додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Волошаненка Валентина Васильовича «Про затвердження 

«Звіту керівника за 2021 рік» комунального підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про затвердження «Звіту керівника за 

2021 рік» комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської 

селищної ради» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 17 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 12 результати поіменного   




