
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

18 жовтня 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 10 жовтня 2022 року № 265-осн «Про скликання засідання 
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у жовтні 2022 року» 

(додається).  
 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 
комітету Олександрівської селищної ради –  
 

Результати голосування:  
«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1  

Додаток 1  результати     
поіменного голосування  
Порядок денний прийнято. 

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 18 жовтня 2022 року: 
 

1. Про погодження тимчасового призупинення роботи закладів культури 
на території Олександрівської селищної ради. 

  

2. Про створення ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Олександрівської селищної ради та затвердження 
положення про неї.  

 

3. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ТОВ «ІНТЕРТЕПЛО». 

 

4. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ». 

 

5. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
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1. СЛУХАЛИ: 
Доповідь Гунько Людмили Іванівни «Про погодження тимчасового 

призупинення роботи закладів культури на території Олександрівської 
селищної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:   
Голосування за проєкт рішення «Про погодження тимчасового 

призупинення роботи закладів культури на території Олександрівської 
селищної ради» –  

 

Результати голосування:                    
«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 2 результати поіменного  
голосування. Рішення прийнято. 
Рішення виконавчого комітету 
від 18 жовтня 2022 року № 448 

(додається). 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Доповідь Найка Ігоря Петровича «Про створення ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Олександрівської 
селищної ради та затвердження положення про неї».  

 

ВИРІШИЛИ:  
         Голосування за проєкт рішення «Про створення ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Олександрівської 
селищної ради та затвердження положення про неї» – 

 

Результати голосування:                           
«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 3 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 
Рішення виконавчого комітету 
від 18 жовтня 2022 року № 449 

(додається). 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ 
«ІНТЕРТЕПЛО»». 
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ВИРІШИЛИ:  
Голосування за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ         
«ІНТЕРТЕПЛО»» – 

 

Результати голосування:              
«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 4 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 
Рішення виконавчого комітету 
від 18 жовтня 2022 року № 450 

(додається). 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «ПІЛОТ 
ЕНЕРДЖИ»». 

 

ВИСТУПИЛИ:  
 Селищний голова Безпечний Олександр Іванович повідом, що є 
необхідність внести технічну правку до пункту 2 проекту рішення та викласти 
його в такій редакції:  

«У зв’язку з тим, що станом на 24 лютого 2022 року відповідно до рішення 
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 16 листопада                  
2021 року № 317 «Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ 
ЕНЕРДЖИ» діяли тарифи у розмірі:  

3 326,45 грн/1 Гкал (три тисячі триста двадцять шість грн 45 коп.) без 
ПДВ; 

3 991,74 грн/1 Гкал (три тисячі дев’ятсот дев’яносто одна грн 74 коп.) з 
ПДВ для споживачів в опалювальному сезоні 2022/2023 року фактично 
застосовувати тарифи на теплову енергію відповідно до п.1 цього рішення». 
 

ВИРІШИЛИ: 
Голосування за проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «ПІЛОТ 
ЕНЕРДЖИ»» з урахуванням вищезазначеної технічної правки –  

 

Результати голосування:                 
«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Додаток 5  результати поіменного  
голосування. Рішення прийнято.  
 

  




