
Протокол № 34 
                   засідання постійної комісії  селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
 

22 вересня 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 :  Гусак В.М., Марфула М.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» 

 

Заїченко Андрій Анатолійович 

 

начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Винник Валерій Іванович директор КП «Бірки» Олександріської 

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 

Семенченко Ірина Вікторівна  

 

головний бухгалтер Олександрівської 

селищної ради 

Тимко Сергій Миколайович  

 

начальник відділу освіти 

Олександрівської селищної ради 

Собко Борис Михайлович  начальника сектору поліційської 

діяльності № 1 (смт Олександрівка) 

відділу поліції № 1 (м.Знам’янка 

Тетерськ Олена Сергіївна –зав.поліклінічним відділенням 

некомерційного підприємства 

«Олександрівсьа лікарня » 

Безпечний Сергій  Миколайович депутат районної ради 

Вербовська Анна Василівна депутат районної ради 



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

    

2.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 

3.Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради   від 28 

січня 2021 року № 137 «Про затвердження програми цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 

роки». 

Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер 

Олександрівської селищної ради 

  4. Про розгляд листів. 

Савченко Олександр Володимирович - голова постійної   комісії 
 

5.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 

6.Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громади. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

7.Про затвердження Положення про інспектора з благоустрою 

Олександрівської селищної ради. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

8.Про передачу у приватну власність квартир у житловому будинку. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

9.Про внесення змін до Статуту 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 

10.Про внесення змін до «Положення про харчування дітей у освітніх та 

оздоровчих закладах». 

Тимко Сергій Миколайович – начальник відділу освіти 

Олександрівської селищної ради 



 11.Про затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади. 

Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер 

Олександрівської селищної ради 

12.Про передачу майна комунальної власності 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 

13.Про затвердження актів передачі-приймання основних засобів юридичних 

осіб, що припиняються в зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до КП 

с.Бірки. 

Винник Валерій Іванович – директор КП «Бірки» Олександрівської 

селищної ради 
 

14. 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 3_члени комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним;   
  

Результати голосування:        «ЗА» - 3 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 
 

Савченко О.В. .-запропонував обрати секретарем  спільного засідання 

постійної комісії депутата  Марфулу М.М., ознайомив присутніх з порядком 

денним засідання та запропонував розпочати засідання. 

Результати голосування:        «ЗА» - 3 
«ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

Савченко О.В.- запропонував включити до порядку денного засідання 

постійної комісії  наступні питання : 

1.Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 

рік затвердженої рішенням від 24.06.2022року № 3918. 

2. Про затвердження селищної Програми підтримки органів виконавчої влади 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік. 

3. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів права комунальної 

власності Олександрівської селищної  територіальної громади у державну 

власність. 

4. Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області восьмого скликання до начальника 

Кіровоградської обласної військової адміністрації. 

 

Результати голосування:        «ЗА» - 3 

«ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 



2.СЛУХАЛИ Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер 

громади» на 2022 рік затвердженої рішенням від 24.06.2022року № 3918. 

З інформацією виступив:Собко Борис Михайлович- начальника сектору 

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

(м.Знам’янка 

Виступили: Безпечний С.М. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на 

2022 рік затвердженої рішенням від 24.06.2022року № 3918» та  винести на 

розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №  147  (додається) 
 

3.СЛУХАЛИ: 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 35 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №  148  (додається) 
 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної 

ради від 28 січня 2021 року №137 «Про затвердження програми цивільного 

захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021 -

2025 роки» .  

З інформацією виступила: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження програми цивільного захисту Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району на 2021 -2025 роки» та  винести на 

розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 149  (додається) 
 

5.СЛУХАЛИ: Інформацію голови постійної комісії селищної ради з питань з 

питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності Савченка О.В. 

«Про розгляд листів»:  



  
- лист Кропивницької районної військової адміністрації від 16 вересня 2022 

року №01-21/301/1 «Про виділення коштів» : враховано  
 
-лист відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради  

від 20 вересня 2022 року №277/01-26 «Про виділення коштів» :враховано 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 19 вересня 2022 

року №01-22/914/01 «Про виділення додаткових коштів» : враховано 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 07 вересня 2022 

року №01-22/866/01 «Про виділення додаткових коштів : враховано 
 

- лист КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради від 

14 вересня 2022 року №481 «Про виділення додаткових коштів» : враховано  
 

- лист КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради від 

19 вересня 2022 року №41 «Про виділення додаткових коштів» : враховано 
40 тис грн.. 
 

- лист Олександрівської селищної ради  від 12 вересня 2022 року  від 12 

вересня 5122/02-32 «Про кошти на Програму цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2023 роки»  

: враховано 

-лист відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради від 13 вересня 

2022 року №158 «Про внесення змін : враховано 

-лист відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради від 13 вересня 

2022 року №163 «Про внесення змін» : враховано 
 

-лист відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради від 22 вересня 

2022 року №176 «Про внесення змін» : враховано 
 

-лист Кіровоградської обласної військової адміністрації від15 вересня 2022 

року № 01-18/820/0.5 «Про співфінансування робіт з експлуатаційного 

утримання автодоріг» - детально вивчити та визначитися з дольовою участю.  
 

Внесена пропозиція:     Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про 

перерозподіл та додаткове виділення коштів з селищного бюджету взяти до 

відома та  врахувати при розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до 

рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» . 

 
                       Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

Прийнято висновки №  150 (додається). 

5.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської 

селищної ради Шиятої Валентини Іванівни Про проєкт рішення «Про 



затвердження селищної Програми підтримки органів виконавчої влади 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік» 

 
Внесена пропозиція: 
 

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження 

селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2022 рік» та внести на чергову 35 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

                       Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

Прийнято висновки № 151 (додається). 

6.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської 

селищної ради Шиятої Валентини Іванівни Про проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 року №3138 

"Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 

рік". 
 

Виступили:  Гусак В.М., Скляренко В.І.  
   

Внесена пропозиція: 
 1. Внести зміни  до оприлюдненого на сайті проєкту рішення селищної 

ради, а саме: збільшується дохідна  частина на 552 500 грн, в т.ч: загального 

фонду на 552 500  грн,  за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету 

(ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами») на  552 500   грн. 

  
      Вносяться зміни до оприлюдненого на сайт рішення селищної ради, а 

саме: по загальному фонду збільшується видатки на 552 500 грн, з них: по 

загальному фонду збільшуються на 1 545 500  грн, по спеціальному фонду  

зменшується на  993 000 грн. 

      Зміни проведені за рахунок залучення коштів від перевиконання 

дохідної частини бюджету на  552 500   грн, та перерозподілу видатків, а 

саме:  

 

      По головному розпоряднику коштів- селищній раді збільшуються 

видатки на 233 300 грн, з них по загальному фонду на 133 300 грн, по 

спеціальному фонду на 100 000 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 113 300 грн; 

       КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки спеціального 

фонду  на  100 000 грн (придбання засобів оповіщення); 



      КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

збільшуються видатки на 20 000 грн. 

     

     По головному розпоряднику коштів- відділу освіти збільшуються 

видатки на 319 200 грн, з них по загальному фонду на 262 200 грн, по 

спеціальному фонду на 57 000 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

47 500 грн (оплата послуг 42 500 грн, інші енергоносії 15 000 грн); 

     КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду на 

202 300 грн,(предмети та матеріали 63 800 грн, оплата послуг 123 500 грн, 

оплата інших енергоносіїв 15 000 грн), по спеціальному фонду на           

17 000 грн(придбання ноутбука); 

     КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» збільшуються видатки на 35 400 грн, з них по загальному фонду на 

12 400 грн (предмети та матеріали та оплата послуг) та по спеціальному 

фонду на 23 000 грн (придбання ноутбука); 

     КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» збільшуються видатки по спеціальному 

фонду на 17 000 грн (придбання ноутбука). 

 

     По головному розпоряднику коштів- відділу молоді та спорту 

зменшуються видатки по спеціальному фонду на 600 000 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 7330 «Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності» 

по спеціальному фонду зменшуються видатки на 600 000 грн, а саме: 

     "Реконструкція легкоатлетичної доріжки та баскетбольного майданчика 

на стадіоні ім. М.Шишки в  смт Олександрівка" (з виготовленням проєктно-

кошторисної документації) 100 000 грн; 

     "Будівництво легкоатлетичного манежу, тентового ангару для ігрових 

видів спорту на стадіоні   500 000 грн.        

  

      По головному розпоряднику коштів- відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою  

збільшуються видатки на 600 000 грн, з них: по загальному фонду  

збільшується на 1 150 000  грн, по спеціальному фонду зменшуються на 

550 000 грн, а саме: 

 

     КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 10 000 грн (оплата водопостачання); 

     КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 

зменшуються на 50 000 грн (оплата праці та нарахування); 

     КПКВК МБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду» перерозподіляються видатки із загального фонду в сумі 50 000 грн в 

спеціальний фонд в сумі 50 000 грн на об’єкт «Капітальний ремонт 

громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 



спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с.Бірки, Кропивницького 

району, Кіровоградської області»; 

     КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшуються видатки на 440 000 грн (збільшуються на придбання предметів 

та матеріалів 100 000 грн, оплата послуг 300 000, інші енергоносії (дрова) 

50 000 грн, та зменшуються видатки на оплату праці 10 000 грн); 

     КПКВК МБ 7330 «Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності» 

по спеціальному фонду зменшуються видатки на 600 000 грн, а саме: 

    "Реконструкція мереж вуличного освітлення  по вул. Незалежності 

України, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської 

області" (Корегування проєктно-кошторисної документації) на 100 000 грн; 

    "Реконструкція водогону в с.Несватково" (з виготовлення проєктно-

кошторисної документації) на 100 000 грн; 

    "Будівництво системи водоочищення в смт Олександрівка" (з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації) на 400 000 грн. 

     КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

збільшуються видатки на 800 000 грн. 

      

     Вцілому з урахуванням оприлюдненого рішення та внесених змін, 
затверджуються доходи в сумі 255 545 249 грн, з них: по загальному фонду 

253 408 649 грн, по спеціальному фонду 2 136 600 грн, згідно з додатком 1  

рішення; 
     Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі 

270 026 463,97 грн, з них: по загальному фонду  262 513 053,85 грн, по 

спеціальному фонду 7 513 410,12  грн, згідно з додатком 3  рішення; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у 

сумі                                    3 248 852,24 грн, згідно з додатком 2  рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі               

3 248 852,24  грн, згідно з додатком 2  рішення. 

Викласти додатки 1,2,3,4,5,6 у новій редакції. 

 
2.Погодити зміни до запропонованого проєкту рішення «Про внесення змін 

до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 року № 3138 "Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік"дати згоду на 

оприлюднення та внести на чергову 35 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

                       Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 152 (додається). 

6.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради Заїченка Андрія Анатолійовича про проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громад» 

 



Виступили : 
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громад» та  винести на розгляд 35 

сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 153  (додається) 

 

7.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради Заїченка Андрія Анатолійовича про проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження Положення про інспектора з благоустрою 

Олександрівської селищної ради». 

 

Виступили : 
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громад» та  винести на розгляд 35 

сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 154  (додається) 

 
8. СЛУХАЛИ : Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради Заїченка Андрія Анатолійовича про проєкт рішення селищної 

ради «Про передачу у приватну власність квартир у житловому будинку». 

 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про передачу у приватну власність квартир у житловому будинку» та  

винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 155  (додається) 

 

9.СЛУХАЛИ : Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради Заїченка Андрія Анатолійовича про проєкт рішення селищної 

ради «Про надання згоди на безоплатну передачу об'єктів права комунальної 

власності Олександрівської селищної громади у державну власність». 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про надання згоди на безоплатну передачу об'єктів права комунальної 

власності Олександрівської селищної громади у державну власність» та  

винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 



 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 156  (додається) 

 

10. СЛУХАЛИ : Інформацію в.о. директора КНП «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради» 

Зубахи Олександра Стефановича про проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області». 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про передачу у приватну власність квартир у житловому будинку» та  

винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 157  (додається) 
 

11. СЛУХАЛИ : Інформацію начальника відділу освіти Олександрівської 

селищної ради Тимка Сергія Миколайовича про проєкт рішення селищної 

ради «Про внесення змін до «Положення про харчування дітей у освітніх та 

оздоровчих закладах». 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про внесення змін до «Положення про харчування дітей у освітніх та 

оздоровчих закладах»» та  винести на розгляд 35 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 158  (додається) 

 

 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження акта передачі-приймання майна 

Олександрівської територіальної громади. 

З інформацією виступила: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади» та  винести на розгляд 35 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 159  (додається) 

 
 

 



 
13.СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності з балансу 

Олександрівської селищної ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Кіровоградській області для 29 ДПРЧ. 

З інформацією виступила: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про передачу майна комунальної власності з балансу Олександрівської 

селищної ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області для 29 ДПРЧ» та  винести на розгляд 35 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 160  (додається) 
 

14.СЛУХАЛИ:Про затвердження актів передачі-приймання основних засобів 

юридичних осіб, що припиняються в зв'язку з реорганізацією шляхом 

приєднання до КП с.Бірки. 

З інформацією виступив: Винник Валерій Іванович – директор КП 

«Бірки»  Олександрівської селищної ради 

 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження актів передачі-приймання основних засобів 

юридичних осіб, що припиняються в зв'язку з реорганізацією шляхом 

приєднання до КП с.Бірки» та  винести на розгляд 35 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» -3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 161  (додається) 

 
 

14.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання до 

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 

З інформацією виступив: Безпечний Олександр Іванович – 

Олександрівський селищний голова 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання до 

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації» та  винести на 

розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» -3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок № 162 (додається) 
 

 



 

 

14. Різне. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 
 
 
Секретар  засідання  М. Марфула 

 



 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022  року  №147 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Програми 

«Поліцейський офіцер громади» 

на 2022 рік затвердженої рішенням 

від 24.06.2022року № 3918 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Собка Бориса Михайловича– 

начальника сектору поліційської діяльності № 1 (смт Олександрівка) відділу 

поліції № 1 (м.Знам’янка)  « Про внесення змін до Програми «Поліцейський 

офіцер громади» на 2022 рік затвердженої рішенням від 24.06.2022року № 

3918» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  

. 

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про внесення змін до 

Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік затвердженої 

рішенням від 24.06.2022року № 3918» та внести на чергову 35 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №148   

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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проєкт 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 35 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №149 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення 

Олександрівської селищної ради від 28 січня 2021 року № 137  

«Про затвердження програми цивільного захисту Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію  Семенченко Ірини 

Вікторівни – головного бухгалтера Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради   від 28 січня 2021 

року № 137 «Про затвердження програми цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки» 

та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради   від 28 січня 2021 

року № 137 «Про затвердження програми цивільного захисту 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 

роки»» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №150 

смт Олександрівка 

 

 Про розгляд листів 

 
 Розглянувши та обговоривши листи та звернення про виділення 

коштів та перерозподіл видатків  селищного бюджету відповідно до статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

  Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про виділення коштів 

та перерозподіл  видатків селищного бюджету взяти до відома та  врахувати 

при розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради 

від  17 грудня 2021 року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік". 

  

                   

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022  року  №151 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження селищної Програми 

підтримки органів виконавчої влади 

Кропивницького району  

Кіровоградської області на 2022 рік 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Шиятої  Валентини Іванівни-  

начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про затвердження 

селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2022 рік» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження 

селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2022 рік» та внести на чергову 35 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №152 

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 Шиятої  Валентини 

Іванівни– начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про проєкт 

рішення « 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», 

постійна комісії 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 1. Внести зміни  до оприлюдненого на сайті проєкту рішення селищної 

ради, а саме: збільшується дохідна  частина на 552 500 грн, в т.ч: загального 

фонду на 552 500  грн,  за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету 

(ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами») на  552 500   грн. 
  

      Вносяться зміни до оприлюдненого на сайт рішення селищної ради, а 

саме: по загальному фонду збільшується видатки на 552 500 грн, з них: по 

загальному фонду збільшуються на 1 545 500  грн, по спеціальному фонду  

зменшується на  993 000 грн. 

      Зміни проведені за рахунок залучення коштів від перевиконання 

дохідної частини бюджету на  552 500   грн, та перерозподілу видатків, а 

саме:  

      По головному розпоряднику коштів- селищній раді збільшуються 

видатки на 233 300 грн, з них по загальному фонду на 133 300 грн, по 

спеціальному фонду на 100 000 грн, а саме: 



      КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 113 300 грн; 

       КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки спеціального 

фонду  на  100 000 грн (придбання засобів оповіщення); 

      КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

збільшуються видатки на 20 000 грн. 
     

     По головному розпоряднику коштів- відділу освіти збільшуються 

видатки на 319 200 грн, з них по загальному фонду на 262 200 грн, по 

спеціальному фонду на 57 000 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

47 500 грн (оплата послуг 42 500 грн, інші енергоносії 15 000 грн); 

     КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду на 

202 300 грн,(предмети та матеріали 63 800 грн, оплата послуг 123 500 грн, 

оплата інших енергоносіїв 15 000 грн), по спеціальному фонду на           

17 000 грн(придбання ноутбука); 

     КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» збільшуються видатки на 35 400 грн, з них по загальному фонду на 

12 400 грн (предмети та матеріали та оплата послуг) та по спеціальному 

фонду на 23 000 грн (придбання ноутбука); 

     КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» збільшуються видатки по спеціальному 

фонду на 17 000 грн (придбання ноутбука). 
 

     По головному розпоряднику коштів- відділу молоді та спорту 

зменшуються видатки по спеціальному фонду на 600 000 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 7330 «Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності» 

по спеціальному фонду зменшуються видатки на 600 000 грн, а саме: 

     "Реконструкція легкоатлетичної доріжки та баскетбольного майданчика 

на стадіоні ім. М.Шишки в  смт Олександрівка" (з виготовленням проєктно-

кошторисної документації) 100 000 грн; 

     "Будівництво легкоатлетичного манежу, тентового ангару для ігрових 

видів спорту на стадіоні   500 000 грн.        
  
      По головному розпоряднику коштів- відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою  

збільшуються видатки на 600 000 грн, з них: по загальному фонду  

збільшується на 1 150 000  грн, по спеціальному фонду зменшуються на 

550 000 грн, а саме: 

 

     КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 10 000 грн (оплата водопостачання); 

     КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 

зменшуються на 50 000 грн (оплата праці та нарахування); 



     КПКВК МБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду» перерозподіляються видатки із загального фонду в сумі 50 000 грн в 

спеціальний фонд в сумі 50 000 грн на об’єкт «Капітальний ремонт 

громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с.Бірки, Кропивницького 

району, Кіровоградської області»; 

     КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшуються видатки на 440 000 грн (збільшуються на придбання предметів 

та матеріалів 100 000 грн, оплата послуг 300 000, інші енергоносії (дрова) 

50 000 грн, та зменшуються видатки на оплату праці 10 000 грн); 

     КПКВК МБ 7330 «Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності» 

по спеціальному фонду зменшуються видатки на 600 000 грн, а саме: 

    "Реконструкція мереж вуличного освітлення  по вул. Незалежності 

України, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської 

області" (Корегування проєктно-кошторисної документації) на 100 000 грн; 

    "Реконструкція водогону в с.Несватково" (з виготовлення проєктно-

кошторисної документації) на 100 000 грн; 

    "Будівництво системи водоочищення в смт Олександрівка" (з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації) на 400 000 грн. 

     КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

збільшуються видатки на 800 000 грн. 
      
     Вцілому з урахуванням оприлюдненого рішення та внесених змін, 

затверджуються доходи в сумі 255 545 249 грн, з них: по загальному фонду 

253 408 649 грн, по спеціальному фонду 2 136 600 грн, згідно з додатком 1  

рішення; 
     Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі 

270 026 463,97 грн, з них: по загальному фонду  262 513 053,85 грн, по 

спеціальному фонду 7 513 410,12  грн, згідно з додатком 3  рішення; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі   3 248 852,24 

грн, згідно з додатком 2  рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі               

3 248 852,24  грн, згідно з додатком 2  рішення. 

Викласти додатки 1,2,3,4,5,6 у новій редакції. 

 
2.Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 року № 3138 

"Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

» із змінами та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №153 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Правил благоустрою  

населених пунктів Олександрівської селищної  

територіальної громади  
 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

про проект рішення «Про затвердження Правил з благоустрою населених 

пунктів Олександрівської селищної ради» та відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження Правил з благоустрою населених пунктів Олександрівської 

селищної ради» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №154 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Положення 

про інспектора з благоустрою 

Олександрівської селищної ради     
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Заїченка Андрія 

Анатолійовича начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

про проект рішення «Про затвердження Положення про інспектора з 

благоустрою Олександрівської селищної ради» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження Положення про інспектора з благоустрою Олександрівської 

селищної ради» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №155 

смт Олександрівка 

 

Про передачу у приватну власність  

квартир у житловому будинку 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

про проект рішення «Про передачу у приватну власність квартир у 

житловому будинку» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

передачу у приватну власність квартир у житловому будинку» та винести на 

розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 

 

 



 

 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022  року  №156 

смт Олександрівка 

Про надання згоди на 

безоплатну передачу об’єктів 

права комунальної власності 

Олександрівської селищної 

територіальної громади у 

державну власність 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Заїченка Андрія 

Анатолійовича начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

про проект рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу об'єктів 

права комунальної власності Олександрівської селищної громади у державну 

власність» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 . 

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про надання згоди на 

безоплатну передачу об'єктів права комунальної власності Олександрівської 

селищної громади у державну власність» та внести на чергову 35 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №157 

смт Олександрівка 

 

Про  внесення змін до Статуту 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. директора КНП «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради» про проект рішення  

«Про внесення змін до Статуту 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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №158 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до «Положення про харчування  

дітей у освітніх та оздоровчих закладах»» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 

Олександрівської селищної ради Тимка Сергія Миколайовича про проєкт 

рішення селищної ради «Про внесення змін до «Положення про харчування 

дітей у освітніх та оздоровчих закладах» та відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до «Положення про харчування дітей у освітніх та оздоровчих 

закладах»» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №159 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження акта передачі-приймання 

майна Олександрівської територіальної громади 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Семенченко Ірини 

Вікторівни–головного бухгалтера Олександрівської селищної ради «Про 

затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади»    та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади» та винести на розгляд 35 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  

 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №160 

смт Олександрівка 

 

Про передачу майна комунальної власності 

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 

передачу майна комунальної власності 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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

передачу майна комунальної власності з балансу Олександрівської селищної 

ради на балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській 

області для 29 ДПРЧ » та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022 року  №161 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження актів передачі-приймання 

основних засобів юридичних осіб,  

що припиняються в зв'язку з реорганізацією 

шляхом приєднання до КП с.Бірки. 

 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Винника Валерія Івановича – 

директор КП «Бірки»  Олександрівської селищної ради Про затвердження 

актів передачі-приймання основних засобів юридичних осіб, що 

припиняються в зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до КП с.Бірки »     

та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження актів передачі-приймання основних засобів юридичних осіб, що 

припиняються в зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до КП с.Бірки » 

та винести на розгляд 35 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Голова постійної комісії               О. Савченко 

 

 
 
 



 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 22 вересня  2022  року  №162 

смт Олександрівка 

Про звернення депутатів 

Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

восьмого скликання до 

начальника Кіровоградської 

обласної військової 

адміністрації  

Розглянувши та обговоривши інформацію Безпечного Олександра 

Івановича – Олександрівського селищного голови про проект рішення «Про 

звернення депутатів Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області восьмого скликання до начальника 

Кіровоградської обласної військової адміністрації» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про звернення депутатів 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області восьмого скликання до начальника Кіровоградської обласної 

військової адміністрації» та внести на чергову 35 сесію селищної ради 

восьмого скликання. 

 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 


