
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

20 вересня 2022 року         смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (19 осіб).  

 

Заступник селищного голови з питань   –  Скляренко Василь Іванович  

діяльності виконавчих органів ради       

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 12 вересня 2022 року № 244-осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у вересні 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 та внести до порядку денного три 

питання: «Про надання повноважень щодо присвоєння адрес», «Про схвалення 

проекту рішення Олександрівської селищної ради «Про надання згоди на 

безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади у державну власність»» та «Про погодження 

спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.». 

 

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: 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Результати голосування за пропозицію внести до порядку денного три 

питання: «Про надання повноважень щодо присвоєння адрес», «Про надання 

згоди на безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності 
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Олександрівської селищної територіальної громади у державну власність»» та 

«Про погодження спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.». 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 2  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Голосування за затвердження порядку денного зі змінами в цілому 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято. 

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 20 вересня 2022 року: 

 

1. Про проведення спортивно-масових заходів на території 

Олександрівської ТГ; 

 

2. Про затвердження Плану роботи закладів культури на період вересень-

грудень 2022 року та проведення циркової програми в КЗ «Центр культури та 

дозвілля» на території Олександрівської селищної ради; 

 

3. Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ 

ЕНЕРДЖИ»; 

 

4. Про погодження спуску води на водному об’єкті гр. Матвієнко Л.В.; 

 

5. Про погодження спуску води на водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.; 

 

6. Про затвердження Положення про порядок формування фонду житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 

складу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надавання житлових 

приміщень для їх тимчасового проживання; 
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7. Про надання дозволу на укладання договорів найму житлових 

приміщень для тимчасового проживання; 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

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

жилі приміщення»; 

 

9. Про видачу ордерів на службові жилі приміщення; 

 

10. Про надання повноважень щодо присвоєння адрес; 

 

11. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів права 

комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади у 

державну власність»; 

 

12. Про погодження спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.  

 

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» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 435  

(додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Гунько Людмили Іванівни «Про затвердження Плану роботи 

закладів культури на період вересень-грудень 2022 року та проведення 

циркової програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території 

Олександрівської селищної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. та селищний голова Безпечний О.І. запропонували виключити з 
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плану роботи закладів культури на період вересень-грудень 2022 року та 

проведення циркової програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території 

Олександрівської селищної ради пункт 3 «Цирк «Шапіто»». 

 

 Голосування за пропозицію заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляренка В.І. та селищного голови 

Безпечного О.І. – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5 результати  

поіменного голосування.  

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Плану роботи закладів 

культури на період вересень-грудень 2022 року та проведення циркової 

програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території Олександрівської 

селищної ради» зі змінами в цілому – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 6 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 436 

(додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 7 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 437 

(додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Матвієнко Л.В.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про погодження спуску води на водному 

об’єкті гр. Матвієнко Л.В.» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 8  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 438 

(додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про погодження спуску води на 

водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 9 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 439 

(додається). 
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6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про затвердження Положення 

про порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб, складу комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надавання житлових приміщень для їх тимчасового 

проживання». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, складу комісії з обліку внутрішньо переміщених 

осіб та надавання житлових приміщень для їх тимчасового проживання» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 10 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 440 

(додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання дозволу на 

укладання договорів найму житлових приміщень для тимчасового 

проживання». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу на укладання 

договорів найму житлових приміщень для тимчасового проживання» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 441 

(додається). 
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8. 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»». 

 

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» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 12 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 442  

(додається). 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про видачу ордерів на 

службові жилі приміщення». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про видачу ордерів на службові жилі 

приміщення» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 13 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 443 

(додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання повноважень 

щодо присвоєння адрес». 
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ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання повноважень щодо 

присвоєння адрес» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 14 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 444 

(додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання згоди на 

безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади у державну власність»». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатну 

передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади у державну власність»» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 15 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 445 

(додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Третяку В.Г.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про погодження спуску води на водному 

об’єкті гр. Третяку В.Г.». –  

 

  





ПРОТОКОЛ № 24 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

20 вересня 2022 року         смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (19 осіб).  

 

Заступник селищного голови з питань   –  Скляренко Василь Іванович  

діяльності виконавчих органів ради       

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 12 вересня 2022 року № 244-осн «Про скликання засідання 

виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у вересні 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 та внести до порядку денного три 

питання: «Про надання повноважень щодо присвоєння адрес», «Про схвалення 

проекту рішення Олександрівської селищної ради «Про надання згоди на 

безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади у державну власність»» та «Про погодження 

спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.». 

 

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: 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Результати голосування за пропозицію внести до порядку денного три 

питання: «Про надання повноважень щодо присвоєння адрес», «Про надання 

згоди на безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності 
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Олександрівської селищної територіальної громади у державну власність»» та 

«Про погодження спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.». 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 2  результати  

поіменного голосування  

Пропозицію прийнято. 

 

Голосування за затвердження порядку денного зі змінами в цілому 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3  результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято. 

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 20 вересня 2022 року: 

 

1. Про проведення спортивно-масових заходів на території 

Олександрівської ТГ; 

 

2. Про затвердження Плану роботи закладів культури на період вересень-

грудень 2022 року та проведення циркової програми в КЗ «Центр культури та 

дозвілля» на території Олександрівської селищної ради; 

 

3. Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ 

ЕНЕРДЖИ»; 

 

4. Про погодження спуску води на водному об’єкті гр. Матвієнко Л.В.; 

 

5. Про погодження спуску води на водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.; 

 

6. Про затвердження Положення про порядок формування фонду житла, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 

складу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надавання житлових 

приміщень для їх тимчасового проживання; 
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7. Про надання дозволу на укладання договорів найму житлових 

приміщень для тимчасового проживання; 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

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

жилі приміщення»; 

 

9. Про видачу ордерів на службові жилі приміщення; 

 

10. Про надання повноважень щодо присвоєння адрес; 

 

11. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів права 

комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади у 

державну власність»; 

 

12. Про погодження спуску води на водному об’єкті Третяку В.Г.  

 

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» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 435  

(додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Гунько Людмили Іванівни «Про затвердження Плану роботи 

закладів культури на період вересень-грудень 2022 року та проведення 

циркової програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території 

Олександрівської селищної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Скляренко В.І. та селищний голова Безпечний О.І. запропонували виключити з 
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плану роботи закладів культури на період вересень-грудень 2022 року та 

проведення циркової програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території 

Олександрівської селищної ради пункт 3 «Цирк «Шапіто»». 

 

 Голосування за пропозицію заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляренка В.І. та селищного голови 

Безпечного О.І. – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5 результати  

поіменного голосування.  

Пропозицію прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Плану роботи закладів 

культури на період вересень-грудень 2022 року та проведення циркової 

програми в КЗ «Центр культури та дозвілля» на території Олександрівської 

селищної ради» зі змінами в цілому – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 6 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 436 

(додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 
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«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 7 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 437 

(додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Матвієнко Л.В.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про погодження спуску води на водному 

об’єкті гр. Матвієнко Л.В.» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 8  результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 438 

(додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про погодження спуску води на 

водному об’єкті гр. Тарасенку В.Г.» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 9 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 439 

(додається). 
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6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про затвердження Положення 

про порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб, складу комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надавання житлових приміщень для їх тимчасового 

проживання». 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, складу комісії з обліку внутрішньо переміщених 

осіб та надавання житлових приміщень для їх тимчасового проживання» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 10 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 440 

(додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання дозволу на 

укладання договорів найму житлових приміщень для тимчасового 

проживання». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу на укладання 

договорів найму житлових приміщень для тимчасового проживання» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 11 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 441 

(додається). 
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8. 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»». 

 

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» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 12 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 442  

(додається). 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про видачу ордерів на 

службові жилі приміщення». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про видачу ордерів на службові жилі 

приміщення» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 13 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 443 

(додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання повноважень 

щодо присвоєння адрес». 
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ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання повноважень щодо 

присвоєння адрес» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 14 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 444 

(додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про надання згоди на 

безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади у державну власність»». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатну 

передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади у державну власність»» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 15 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 20 вересня 2022 року № 445 

(додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про погодження спуску води 

на водному об’єкті гр. Третяку В.Г.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про погодження спуску води на водному 

об’єкті гр. Третяку В.Г.». –  

 

  


