
Протокол № 22/21 
                  спільного засідання постійних комісій селищної ради з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 
населення та з питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та 

правопорядку 
 

22 листопада 2022 року     смт. Олександрівка 
 

Склад постійної комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального захисту населення  -  5  депутатів,   
 

Склад постійної комісії з питань регламенту та депутатської діяльності, 

захисту та правопорядку – 5 осіб 

 

постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 
соціального захисту населення 
 

Присутні: 
Голова постійної комісії – Ковтун Людмила Володимирівна, 
 

члени постійної комісії – Косенко Світлана Іванівна, 

                                            Голуб Михайло Олегович. 

     

постійна комісія з питань регламенту та депутатської діяльності, захисту 
та правопорядку 
 

Присутні: 
Голова постійної комісії –  Самохвал Андрій Олександрович  
 

члени постійної комісії – Тімченко Володимир Миколайович 

  Мулявка Ігор Вікторович. 

Запрошені: 

Безпечний Олександр Іванович голова селищної ради 

ОсипенкоВолодимир Валентинович перший заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Скляренко Василь Іванович 

 

заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Половенко Тетяна Іванівна секретар Олександрівської селищної 

ради 

Антіпова Ірина Олександрівна  начальник відділу соціального захисту 

населення Олександрівської селищної 

ради 
 

Гресь Алла Дмитрівна директор КНП «Олександрівська 

лікарня» Олександрівської селищної 

ради 
 

Гунько Людмила Іванівна начальник відділу культури та туризму 

Олександрівської селищної ради 



 

Дзюба Сергій Васильович в.о-начальника СПД № 1   

смт Олександрівка відділу полції № 1 

м.Знам’янка 
 

Заїченко Андрій Анатолійович начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального  

господарства та благоустрою 

Ситник Анатолій Якович  заступник директора комунального 

некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 
 

Семенченко Ірина Вікторівна  

 

головний бухгалтер Олександрівської 

селищної ради 

Скляренко Анжела Борисівна начальник відділу управління 

персоналом Олександрівської селищної 

ради 

 

Ващенко Іван Васильович  

 

головний спеціаліст відділу освіти 

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 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Відкриття засідання. 

2.Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 24 

грудня 2022 року №76 «Про затвердження Програми розвитку дошкільної, 

загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки». 

Ващенко Іван Васильович – головний спеціаліст відділу освіти 

Олександрівської селищноїї 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 внесення змін до рішення сесії Олександрівської селищної ради 

від 24 грудня 2021 року №80 «Про затвердження комплексної програми 

соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської 

селищної ради на 2021-2025 роки». 

Антіпова Ірина Олександрівна – начальник відділу соціального 

захисту населення Олександрівської селищної ради 



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 Тимчасового положення про резервний фонд 

бюджету Олександрівської селищної територіальної громади в умовах 

воєнного стану. 

Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної  ради 

7.Про внесення змін до Програми благоустрою території 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

8.Про внесення змін до Програми «Питна вода Олександрівської 

селищної ради на 2022-2026 роки». 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

9.Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 лютого 2021 року 

№151 «Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих 

(померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки. 

Антіпова Ірина Олександрівна – начальник відділу соціального 

захисту населення Олександрівської селищної ради 

10.Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради   від 

28 квітня 2021 року №574 «Про затвердження Комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки». 

Дзюба Сергій Васильович–в.о.начальника СПД №1 смт 

Олександрівка відділу поліції №1 м.Знам’янка 

11.Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 

2023-2025 рік. 

Дзюба Сергій Васильович – в.о. начальника СПД №1 смт 

Олександрівка відділу поліції № 1 м.Знам’янка 

12.Про затвердження програми розвитку освіти Олександрівської 

територіальної громади на період до 2027 року. 

Ващенко Іван Васильович – головний спеціаліст відділу освіти 

Олександрівської селищноїї ради 

13.Про затвердження  Програми  «Підтримка комунального 

некомерційного підприємства Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2023 рік». 



Ситник Анатолій Якович – заступник директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 

14.Про затвердження  програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік. 

Гунько Людмила Іванівна – начальник відділу культури та туризму 

Олександрівської селищної ради 

15.Про надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу станцій 

супутникового зв’язку «Starlink». 

Гресь Алла Дмитрівна – директор КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради 

16.Про затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади. 

Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер 

Олександрівської селищної ради 

 17.Про черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування 

Скляренко Анжела Борисівна – начальник відділу управління 

персоналом Олександрівської селищної ради 

18.Про затвердження  «Програми вуличного освітлення населених 

пунктів Олександрівської селищної  територіальної громади 

 на 2023-2025 роки». 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

19.Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2023 рік. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

20.Про початок реорганізації комунального підприємства с.Бірки 

Олександрівської селищної ради шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

21.Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства 

«Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

22.Про припинення діяльності комунального підприємства «Лісове» 

Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації. 

Заїченко Андрій Анатолійович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради  

23. Різне. 

 

 



1. СЛУХАЛИ: Інформацію Ковтун Л.В, яка повідомила, що:  

- до складу комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального захисту населення входить 5 членів комісії, 

присутні на сьогоднішньому засіданні 3 члена комісії, кворум є, засідання 

комісії є правомочним;   

- до складу постійної комісії селищної ради з питань регламенту та 

депутатської діяльності, захисту та правопорядку входить 5 членів комісії, 

присутні на засіданні 3 члена комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним,  

та запропонувала розпочати роботу і ознайомила присутніх з порядком 

денним спільного засідання постійних комісій.  

 
Результати голосування:        «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 0  

                                       Приймається 

 

Ковтун Л.В.. запропонувала обрати секретарем даного засідання постійної 

комісії депутата  - Косенко Світлану Іванівну. 
 

Результати голосування:        «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

                                      Приймається 

СЛУХАЛИ: 
2. Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради               

від 24 грудня 2022 року №76 «Про затвердження Програми розвитку 

дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки». 

З інформацією виступив:  Ващенко Іван Васильович – головний спеціаліст 

відділу освіти Олександрівської селищної ради. 
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради               

від 24 грудня 2022 року № 76 «Про затвердження Програми розвитку 

дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки» та  

винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №137 /159 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
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». 

З інформацією виступила: Семенченко Ірина Вікторівна – головний 

бухгалтер Олександрівської селищної ради 



Внесена пропозиція: 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 37 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №138 /160 (додається) 

 
СЛУХАЛИ: 
4. Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24 

грудня 20210 року №80 «Про затвердження комплексної програми соціальної 

підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 

2021-2025 роки». 

З інформацією виступила: Антіпова Ірина Олександрівна – начальник 

відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської селищної ради 

від 24 грудня 20210 року № 80 «Про затвердження комплексної програми 

соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської 

селищної ради на 2021-2025 роки» та  винести на розгляд 37 сесії селищної 

ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №139 /161 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
5. 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: Шията Валентина Іванівна - начальник 

фінансового відділу Олександрівської селищної ради   

Внесена пропозиція: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» та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

                        

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №140/162  (додається) 

 
СЛУХАЛИ: 



6. Про затвердження Тимчасового положення про резервний фонд 

бюджету Олександрівської селищної територіальної громади в умовах 

воєнного стану.  

З інформацією виступила: Шията Валентина Іванівна - начальник 

фінансового відділу Олександрівської селищної ради   

Внесена пропозиція:Погодити зміни до запропонованого проєкту рішення 

«Про затвердження Тимчасового положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану» 

та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

                        

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №141/163  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
7. Про внесення змін до Програми благоустрою територій 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки. 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про внесення змін до Програми благоустрою територій 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки» та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №142/164 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
8. Про внесення змін до Програми «Питна вода Олександрівської 

селищної ради на 2022-2026 роки». 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про внесення змін до Програми «Питна вода Олександрівської 

селищної ради на 2022-2026 роки» та  винести на розгляд 37 сесії селищної 

ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №143/165 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 



9. Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 лютого 2021 року 

№ 151 «Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих 

(померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки. 

З інформацією виступила:  Антіпова Ірина Олександрівна – 

начальник відділу соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради 

Внесена пропозиція: Внести зміни до запропонованого проекту 

рішення селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 

лютого 2021 року № 151 «Про затвердження комплексної програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті 

загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 

роки», а саме: 

VIII. Напрямки реалізації та заходи Програми п.1.5. викласти в новій 

редакції: «Надання адресної матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих), учасників бойових дій смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини до Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) та Дня святого 

Миколая (19 грудня); 

П. 5 Порядку надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, 

членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС абзац 

перший та другий викласти в новій редакції: «Адресна матеріальна допомога 

дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій виплачується щорічно до 1 

червня – Міжнародного дня захисту дітей та до 19 грудня – Дня святого 

Миколая. 

 Розмір допомоги становить 1,0 тис. грн. до 1 червня та 2,0 тис. грн.               

до 19 грудня на кожну дитину» 

 та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №144/166 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
10. Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради               

від 28 квітня 2021 року № 574 «Про затвердження Комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки». 

З інформацією виступив:  Дзюба Сергій Васильович – в.о. начальника СПД 

№  смт Олександрівка відділу полції № 1 м.Знам’янка. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради               

від 28 квітня 2021 року № 574 «Про затвердження Комплексної програми 



профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки» та  винести 

на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №145/167 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
11. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-

2025 рік. 

З інформацією виступив:  Дзюба Сергій Васильович – в.о. начальника СПД 

№  смт Олександрівка відділу полції № 1 м.Знам’янка. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-

2025 рік» та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 
 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №146/168 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
12. Про затвердження програми розвитку освіти Олександрівської 

територіальної громади на період до 2027 року.  

З інформацією виступив:  Ващенко Іван Васильович – головний спеціаліст 

відділу освіти Олександрівської селищної ради. 
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження програми розвитку освіти Олександрівської 

територіальної громади на період до 2027 року» та  винести на розгляд 37 

сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №147 /169 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
13. Про затвердження  Програми  «Підтримка комунального 

некомерційного підприємства Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області на 2023 рік». 

З інформацією виступив:  Ситник Анатолій Якович  – заступник 

директора КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської селищної ради»  
Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження  Програми  «Підтримка комунального 

некомерційного підприємства Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 



району Кіровоградської області на 2023 рік» та  винести на розгляд 37 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» -6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №148 /170  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
14. Про затвердження  програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік  

З інформацією виступила:  Гунько Людмила Іванівна – начальник відділу 

культури та туризму Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затведження  програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік» та  винести на розгляд 37 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» -6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №149 /171  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
15. Про надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу станцій 

супутникового зв’язку «Starlink». 

З інформацією виступила: Гресь Алла Дмитрівна – директор   КНП 

«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу станцій 

супутникового зв’язку «Starlink» та  винести на розгляд 37 сесії селищної 

ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» -6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок №150 /172 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
16. 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 37 сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 



                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №151 /173 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
17. Про черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

З інформацією виступила: Скляренко Анжела Борисівна – начальник 

відділу управління персоналом Олександрівської селищної ради 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення селищної 

ради «Про черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування» та  

винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №152 /174 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
18. Про затвердження  «Програми вуличного освітлення населених пунктів 

Олександрівської селищної  територіальної громади               

на 2023-2025 роки». 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження  «Програми вуличного освітлення населених 

пунктів Олександрівської селищної  територіальної громади               

на 2023-2025 роки» та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №153 /175  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
19. Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2023 рік. 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2023 рік» та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 



                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №154 /176  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
20. Про початок реорганізації комунального підприємства с.Бірки 

Олександрівської селищної ради шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради. 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про початок реорганізації комунального підприємства с.Бірки 

Олександрівської селищної ради шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради.» та  винести 

на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №155 /177  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
21. Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства 

«Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради. 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства 

«Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради» Олександрівської селищної 

ради.» та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №156 /178  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
22. Про припинення діяльності комунального підприємства «Лісове» 

Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації. 

З інформацією виступив:  Заїченко Андрій Анатолійович - начальник 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проект рішення селищної 

ради «Про припинення діяльності комунального підприємства «Лісове» 

Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації» та  винести на розгляд 

37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 



Результати голосування:      «ЗА» - 6 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №157 /179  (додається) 

 
23. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Найка Ігора Петровича головного спеціаліста з 

питань запобігання та   виявлення корупції, мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту Олександрівської селищної ради, який  надав роз’яснення 

змісту статті 45 Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та статті 35-1 Особливості 

врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування  Закону України «Про запобігання корупції». 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 
 
 
Секретар  засідання  С. Косенко 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №137/159 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення  

Олександрівської селищної ради    

від 24 грудня 2022 року №76  

«Про затвердження Програми розвитку 

дошкільної, загальної, середньої, позашкільної  

освіти на 2021-2022 роки» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Ващенка Івана Васильовича -

головного спеціаліста відділу освіти Олександрівської селищної ради «Про 

внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2022 

року №76 «Про затвердження Програми розвитку дошкільної, загальної, 

середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2022 року №76 «Про 

затвердження Програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, 

позашкільної освіти на 2021-2022 роки» та внести на чергову 37 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №138/160 

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», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ 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 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №139/161 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення сесії  

Олександрівської селищної ради  

від 24 грудня 2021 року №80  

«Про затвердження комплексної програми  

соціальної підтримки окремих категорій громадян  

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Антіпової Ірини 

Олександрівни – начальника відділу соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до рішення сесії 

Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2021 року №80 «Про 

затвердження комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 

громадян Олександрівської  селищної ради на 2021-2025 роки» та відповідно 

до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24 грудня 

2021 року №80 «Про затвердження комплексної програми соціальної 

підтримки окремих категорій громадян Олександрівської  селищної ради на 

2021-2025 роки»» та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №140/162 

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 внесення 

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

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік», відповідно 

до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

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» та 

винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №141/163 

смт Олександрівка 

 

 Про затвердження Тимчасового положення  

про резервний фонд бюджету Олександрівської 

селищної територіальної громади в умовах воєнного стану 

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію Шиятої  Валентини Іванівни 

– начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про затвердження 

Тимчасового положення про резервний фонд бюджету Олександрівської 

селищної територіальної громади в умовах воєнного стану» та відповідно до  

статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
  
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження Тимчасового положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану» 

та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №142/164 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Програми благоустрою  

території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023роки  
 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до Програми благоустрою території Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-

2023роки» та відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

      Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про внесення 

змін до Програми благоустрою території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023роки» та 

винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №143/165 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Програми «Питна вода  

Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2022-2026роки» 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до Програми «Питна вода Олександрівської селищної 

ради на 2022-2026роки» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

      Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про внесення 

змін до Програми «Питна вода Олександрівської селищної ради на 2022-

2026роки» та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №144/166 

смт Олександрівка 
 

Про внесення змін до рішення селищної ради  

від 26 лютого 2021 року № 151 «Про затвердження  

комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)  

учасників АТО/ООС, постраждалих учасників  

Революції Гідності, учасників-добровольців,  

які брали участь у захисті територіальної  

цілісності та державного суверенітету на 

Сході України та увічнення пам’яті загиблих  

(померлих) ветеранів Олександрівської  

селищної ради на 2021-2025 роки 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Антіпової Ірини 

Олександрівни – начальника відділу соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 26 лютого 2021 року №151 «Про затвердження комплексної програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності 

та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих 

(померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» 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 селищної ради від 26 лютого 2021 року №151 

«Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 



постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 

на Сході України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки», а саме: 

VIII. Напрямки реалізації та заходи Програми п.1.5. викласти в новій 

редакції: «Надання адресної матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих), учасників бойових дій смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини до Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) та Дня святого 

Миколая (19 грудня); 

П. 5 Порядку надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, 

членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС абзац 

перший та другий викласти в новій редакції: «Адресна матеріальна допомога 

дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій виплачується щорічно до 1 

червня – Міжнародного дня захисту дітей та до 19 грудня – Дня святого 

Миколая. 

 Розмір допомоги становить 1,0 тис. грн. до 1 червня та 2,0 тис. грн.             

до 19 грудня на кожну дитину» 

 та  винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №145/167 

смт Олександрівка 
 

Про внесення змін до рішення Олександрівської 

селищної ради від 28 квітня 2021року №574 

«Про затвердження Комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень 

на2021-2025 роки 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Дзюби Сергія Васильовича – 

в.о. начальника СПД смт Олександрівка відділу поліції №1 м.Знамянка «Про 

внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 

року №574 «Про затвердження Комплексної програми профілактики 

злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 

року №574 «Про затвердження Комплексної програми профілактики 

злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки» та винести на розгляд 37 

сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №146/168 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Програми 

«Поліцейський офіцер громади» 

на 2023-2025 рік  

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Дзюби Сергія Васильовича 

– в.о. начальника СПД смт Олександрівка відділу поліції №1 м. Знам’янка 

«Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-2025 

рік» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження 

Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-2025 рік» та внести на 

чергову 37 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №147/169 

смт Олександрівка 

 

Про  затвердження програми розвитку 

освіти Олександрівської територіальної  

громади на період до 2027 року 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Ващенка Івана Васильовича 

-головного спеціаліста відділу освіти Олександрівської селищної ради «Про  

затвердження програми розвитку освіти Олександрівської територіальної 

громади на період до 2027 року» та відповідно до  статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження 

програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період 

до 2027 року» та внести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №148/170 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження  Програми  «Підтримка комунального 

некомерційного підприємства Олександрівський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області на 2023 рік» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Ситника Анатолія Яковича – 

заступника директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради «Про  затвердження  Програми  «Підтримка 

комунального некомерційного підприємства Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 рік» та відповідно до  

статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

Погодити запропонований проєкт рішення «Про 

затвердження  Програми  «Підтримка комунального некомерційного 

підприємства Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області на 2023 рік» та внести на чергову 37 сесію селищної 

ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №149/171 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження  програми  

розвитку культури на території  

Олександрівської селищної ради на 2023 рік» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Гунько Людмили Іванівни –

начальника відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради  

«Про затвердження програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження 

програми розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 

2023 рік» та внести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №150/172 

смт Олександрівка 

 

Про надання згоди та зобов’язання  

на безоплатну передачу станцій  

супутникового зв'язку  «Starlink» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Гресь Алли Дмитрівни – 

директора КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради 

«Про надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу станцій 

супутникового зв'язку  «Starlink» та відповідно до  статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про надання згоди та 

зобов’язання на безоплатну передачу станцій супутникового зв'язку  «Starlink» 

та внести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №151/173 

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», 

 

постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про затвердження акта 

передачі-приймання майна Олександрівської територіальної громади» та 

внести на чергову 37 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №152/174 

смт Олександрівка 

 

Про  черговий ранг посадової особи 

місцевого самоврядування 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію Скляренко Анжели 

Борисівни – начальника відділу управління персоналом Олександрівської 

селищної ради «Про черговий ранг посадової особи місцевого 

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

самоврядування в Україні», 

 
постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про черговий ранг 

посадової особи місцевого самоврядування» та внести на чергову 37 сесію 

селищної ради восьмого скликання. 

 
 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 
Голова постійної комісії               А. Самохвал 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №153/175 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження  «Програми вуличного  

освітлення населених пунктів  

Олександрівської селищної  територіальної 

громади на 2023-2025 роки» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження  «Програми вуличного освітлення населених пунктів 

Олександрівської селищної  територіальної громади  на 2023-2025 роки»» та 

відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 
 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження  «Програми вуличного освітлення населених пунктів 

Олександрівської селищної  територіальної громади на 2023-2025 роки»» та 

внести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №154/176 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації 

населених пунктів Олександрівської селищної  

територіальної громади на 2023 рік 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2023 рік» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 

рік» та винести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №155/177 

смт Олександрівка 

 

Про початок реорганізації комунального  

підприємства с.Бірки Олександрівської  

селищної ради шляхом приєднання до  

комунального підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію  Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про початок реорганізації комунального підприємства с.Бірки 

Олександрівської селищної ради шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради» та відповідно 

до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до Програми «Про початок реорганізації комунального 

підприємства с.Бірки Олександрівської селищної ради шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради» 

та внести на розгляд 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №156/178 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до штатного розпису  

комунального підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства «Оберіг-

Аква» Олександрівської селищної ради» та відповідно до  статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 постійні комісії 

ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

внесення змін до штатного розпису комунального підприємства «Оберіг-

Аква» Олександрівської селищної ради» та внести на розгляд 37 сесії 

селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постійні комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та соціального захисту населення та з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку. 
 

ВИСНОВКИ 

від 22 листопада 2022 року  №157/179 

смт Олександрівка 

 

Про припинення діяльності комунального 

підприємства «Лісове» Олександрівської  

селищної ради шляхом ліквідації 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Заїченка Андрія 

Анатолійовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

«Про припинення діяльності комунального підприємства «Лісове» 

Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації» та відповідно до  статті 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 постійні комісії 
ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 

 

Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про 

припинення діяльності комунального підприємства «Лісове» Олександрівської 

селищної ради шляхом ліквідації» та винести на розгляд 37 сесії селищної 

ради восьмого скликання. 

 

 
Голова постійної комісії               Л. Ковтун 
 

Голова постійної комісії               А. Самохвал 

 

 

 


