
Протокол №  37   
                   засідання постійної  комісії селищної ради  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
 

23 листопада 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 :  Гончаренко Г.К.,  Марфула М.М..            

 

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 
 

Заїченко Андрій Анатолійович начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального  

господарства та благоустрою 

Петренко Світлана Іванівна старший інспектор сектору 

моніторингу Кропивницького РУП 

ГУНП в Кіровоградській області 

Ліхненко Віталій Вікторович поліцейський офіцер громади 

Кропивницького РУП ГУНП в 

Кіровоградській області       

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 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Відкриття засідання. 

Савченко Олександр Володимирович – голова постійної комісії 

Бурківська Анастасія Олександрівна – голова постійної комісії 

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 затведження 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.Розгляд листів. 

Савченко Олександр Володимирович – голова постійної комісії 

6.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 

7.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 

8.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  

9.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  

10.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 

11.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». 

Петренко Світлана Іванівна–старший інспектор сектору 

моніторингу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 

смт Олександрівка відділу поліції № 1 м.Знам’янка 

12.Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 

2023-2025 рік. 

Ліхненко Віталій Вікторович-поліцейський офіцер громади 

Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області       

  13.Про затвердження програми розвитку освіти Олександрівської 

територіальної громади на період до 2027 року. 

Тимко Сергій Миколайович – начальник відділу освіти 

Олександрівської селищноїї ради 

14.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 

15.Про затвердження  програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради на 2023 рік. 

Гунько Людмила Іванівна – начальник відділу культури та туризму 

Олександрівської селищної ради 

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

супутникового зв’язку «Starlink». 

Гресь Алла Дмитрівна – директор КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради 

17.Про затвердження акта передачі-приймання майна Олександрівської 

територіальної громади. 



Семенченко Ірина Вікторівна – головний бухгалтер 

Олександрівської селищної ради 

 18.Про черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування 

Скляренко Анжела Борисівна – начальник відділу управління 

персоналом Олександрівської селищної ради 

19.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  

20.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  

21.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  

22.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  

23.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  

24 Різне. 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію Савченка О.В.- який повідомив, що:  

- до складу комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, 

інвестиційної діяльності, входить 3 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 засідання постійної 

комісії депутата  Марфулу М.М. 

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

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 



2.СЛУХАЛИ : Про 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 селищноїї 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №  166  (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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №167 (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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №168 (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 КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради  

від 15 листопада 2022 року №626 «Про виділення додаткових коштів» : 

враховано 30 тис. грн. 

- лист КНП «Олександрівський центр медико- санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради від 22 листопада 2022 року № 929 : 

враховано 100 тис.грн. 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 23 листопада 2022 

року №01-22/897/01 «Про перерозподіл коштів » : враховано 
 

лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 21 листопада 2022 

року №01-22/872/01 «Про перерозподіл коштів » : враховано 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 22 листопада 2022 

року №01-22/876/01 «Про перерозподіл коштів» : враховано 
 

-лист відділу  молоді та спорту Олександрівської селищної ради  

від 21 листопада  2022 року №316/01-26 «Про перерозподіл коштів» : 

враховано 
- лист відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради від 12 

жовтня 2022 року  №320 «Про виділення коштів» : враховано 
 

-лист відділу містобудування,архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради від 15 

листопада 2022 року №220 «Про виділення додаткових коштів» : враховано 
 

-лист відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

від 10 листопада 2022 року №01-09/46/1 «Про зміни до місцевих програм » : 

враховано 
- лист Олександрівської селищної ради від 22 листопада 2022 року№230/01-

11 «Про перерозподіл коштів» : враховано 

 
Внесена пропозиція:     Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про 

перерозподіл та додаткове виділення коштів з селищного бюджету взяти до 

відома та  врахувати при погодженні 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 № 169  (додається). 



СЛУХАЛИ: 
6. 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   

Виступили:Гончаренко Г.К., Ситник А.Я.. 

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

рішення селищної ради, а саме: збільшується дохідна  частина на 18 793 грн, 

в т.ч: загального фонду на 18 793 грн. Зміни проведені за рахунок додаткової 

дотації з державного бюджету закладам, установам та організаціям для 

надання компенсації на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб за червень 

та липень поточного року  в сумі 18 793  грн. 

        Вносяться зміни до оприлюдненого на сайт рішення селищної ради, а 

саме: по загальному фонду збільшуються видатки на  18 793 грн, з них: по 

загальному фонду  на 18 793 грн, а саме:  

       По головному розпоряднику коштів -селищній раді збільшуються 

видатки по загальному фонду  на 130 000 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

перерозподіляються видатки, а саме: зменшуються  49 000 грн та 

направляються на 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» в сумі 49 000 грн (на придбання 

ПММ). 

       КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 30 000 грн (продукти харчування). 

       КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

збільшуються видатки на 100 000 грн.  

       По головному розпоряднику коштів - відділу освіти зменшуються 

видатки загального фонду на 220 000 грн, а саме: 

 

       КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  зменшуються видатки на 220 000 грн (заробітна 

плата). 

       КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за рахунок 

перерозподілу збільшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та 

нарахування); 

       КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» зменшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та нарахування). 

      По головному розпоряднику коштів - відділу соціального захисту 

населення, а саме: 

      КПКВК МБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 

зменшуються видатки на 49 000 грн та направляються на КПКВК МБ 3242 



«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі  

49 000 грн. 

           По головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму 

збільшуються видатки загального фонду на 30 000 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами» збільшуються видатки на 30 000 грн (вогнезахисна обробка). 

 По головному розпоряднику коштів - відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки на 2 230 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшуються видатки на 

82 770 грн, з них: збільшуються видатки за рахунок додаткової дотації на 

оплату комунальних послуг на 2 230 грн та зменшуються видатки за рахунок 

перерозподілу видатків на 85 000 грн(оплата природного газу), які 

направляються на КПКВК МБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 85 000 грн. 

По головному розпоряднику коштів - відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

збільшуються видатки 76 563 грн, а саме: 

КПКВК МБ «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

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

видатки на 76 563 грн, з них: за рахунок додаткової дотації на оплату 

комунальних послуг на 16 563 грн та за рахунок перерозподілу 60000 грн 

(нарахування на оплату праці). 

Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються доходи 

селищного бюджету в сумі 256 586 899 грн, з них: по загальному фонду 

254 450 299  грн, по спеціальному фонду  2 136 600 грн, згідно з додатком 1  

рішення. 

Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі 

271 068 113,97 грн, з них: по загальному фонду 263 457 453,85  грн, по 

спеціальному фонду 7 610 660,12 грн, згідно з додатком 3  рішення;профіцит 

за загальним фондом селищного бюджету у сумі  3 346 102,24 грн, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі               

3 346 102,24 грн, згідно з додатком 2 до цього 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 37 сесії селищної ради восьмого скликання. 

 

Результати голосування:      «ЗА» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №170  (додається) 

 
СЛУХАЛИ: 



7 .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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №171  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
8. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №172 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
9. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №173 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 



10. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №174 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
11. 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 виступила:  Петренко Світлана Іванівна- старший 

інспектор сектору моніторингу Кропивницького РУП ГУНП в 

Кіровоградській області. 

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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №175/ (додається) 
 

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

2025 рік. 

З інформацією виступив:  Ліхненко Віталій Вікторович- поліцейський 

офіцер громади Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 

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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №176 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
13. 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 №177 (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
14. 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» -3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №178 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
15. 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 

Виступили: Гончаренко Г.К. 

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» -3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №179 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
16. 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» -3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

             Прийнято висновок №180 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
17. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №181  (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
18. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №182 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
19. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №183 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
20. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №184 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
21. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №185 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
22. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №166 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
23. 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» - 3 

                                                  «ПРОТИ» - 0 

                                                  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Прийнято висновок №187  (додається) 

 
24. 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 23 листопада  2022 року  №166 

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», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА 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                                                 О.Савченко  
 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №167 

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 37 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 23 листопада  2022 року  №168 

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», 
 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА 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               О. Савченко 

 



 

 

 
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №169 

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 23 листопада  2022 року  № 170 

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", 

відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 
 1. Внести зміни  до оприлюдненого на сайті проєкту рішення селищної 

ради, а саме, а саме: збільшується дохідна  частина на 18 793 грн, в т.ч: 

загального фонду на 18 793 грн. Зміни проведені за рахунок додаткової дотації 

з державного бюджету закладам, установам та організаціям для надання 

компенсації на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення 

в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб за червень та липень 

поточного року  в сумі 18 793  грн. 

        Вносяться зміни до оприлюдненого на сайт рішення селищної ради, а 

саме: по загальному фонду збільшуються видатки на  18 793 грн, з них: по 

загальному фонду  на 18 793 грн, а саме:  

       По головному розпоряднику коштів -селищній раді збільшуються 

видатки по загальному фонду  на 130 000 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

перерозподіляються видатки, а саме: зменшуються  49 000 грн та 

направляються на 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» в сумі 49 000 грн (на придбання ПММ). 



       КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 30 000 грн (продукти харчування). 

       КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 

видатки на 100 000 грн.  

       По головному розпоряднику коштів - відділу освіти зменшуються 

видатки загального фонду на 220 000 грн, а саме: 

 

       КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  зменшуються видатки на 220 000 грн (заробітна 

плата). 

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

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за рахунок 

перерозподілу збільшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та 

нарахування); 

       КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» зменшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та нарахування). 

      По головному розпоряднику коштів - відділу соціального захисту 

населення, а саме: 

      КПКВК МБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 

зменшуються видатки на 49 000 грн та направляються на КПКВК МБ 3242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі  

49 000 грн. 

           По головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму 

збільшуються видатки загального фонду на 30 000 грн, а саме: 

      КПКВК МБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами» збільшуються видатки на 30 000 грн (вогнезахисна обробка). 

 По головному розпоряднику коштів - відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки на 2 230 грн, а саме: 

     КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшуються видатки на 

82 770 грн, з них: збільшуються видатки за рахунок додаткової дотації на 

оплату комунальних послуг на 2 230 грн та зменшуються видатки за рахунок 

перерозподілу видатків на 85 000 грн(оплата природного газу), які 

направляються на КПКВК МБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 85 000 грн. 

По головному розпоряднику коштів - відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

збільшуються видатки 76 563 грн, а саме: 

КПКВК МБ «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються видатки на 

76 563 грн, з них: за рахунок додаткової дотації на оплату комунальних послуг 

на 16 563 грн та за рахунок перерозподілу 60000 грн (нарахування на оплату 

праці). 



Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються доходи 

селищного бюджету в сумі 256 586 899 грн, з них: по загальному фонду 

254 450 299  грн, по спеціальному фонду  2 136 600 грн, згідно з додатком 1  

рішення. 

Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі 

271 068 113,97 грн, з них: по загальному фонду 263 457 453,85  грн, по 

спеціальному фонду 7 610 660,12 грн, згідно з додатком 3  рішення;профіцит 

за загальним фондом селищного бюджету у сумі  3 346 102,24 грн, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі             

3 346 102,24 грн, згідно з додатком 2 до цього 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 37 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 23 листопада  2022 року  №171 

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 проєкт рішення «Про 

затвердження Тимчасового положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівськоїселищної територіальної громади в умовах воєнного стану» 

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

Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  

 
Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про затвердження 

Тимчасового положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівськоїселищної територіальної громади в умовах воєнного стану» 

та винести на розгляд 37 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 23 листопада  2022 року  №172 

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 проект рішення «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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА 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               О. Савченко 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №173 

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 проект 

рішення «Про внесення змін до Програми «Питна вода Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-

2026роки» 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 Програми «Питна вода Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2026роки» та винести 

на розгляд 37 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 23 листопада 2022 року  №174 

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», 
 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА 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               О. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада 2022 року  №175 

смт Олександрівка 
 

Про внесення змін до рішення Олександрівської 

селищної ради від28 квітня 2021року №574 

«Про затвердження Комплексної програми 

профілактики злочинності і правопорушень 

на2021-2025 роки 
 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Петренко Світлани Іванівни- 

старшого інспектора сектору моніторингу Кропивницького РУП ГУНП в 

Кіровоградській області «Про внесення змін до рішення Олександрівської 

селищної ради від28 квітня 2021року №574 «Про затвердження Комплексної 

програми профілактики злочинності і правопорушеньна2021-2025 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 від28 квітня 2021року №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               О. Савченко 

 

 

 

 



 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 вересня  2022  року  №176 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Програми 

«Поліцейський офіцер громади» 

на 2023-2025 рік  

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Ліхненка Віталія Вікторовича- 

поліцейського офіцера громади Кропивницького РУП ГУНП в 

Кіровоградській області «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                                                 В. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №177 

смт Олександрівка 

 

Про  затвердження програми розвитку 

освіти Олександрівської територіальної  

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

місцеве самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про  затвердження 

програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період 

2027 року» та внести на чергову 37 сесію 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 23 листопада  2022 року  №178 

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                                                 О.Савченко  
 

 



 
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №179 

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», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА 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                                                 О.Савченко  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №180 

смт Олександрівка 

 

Про надання згоди та зобов’язання  

на безоплатну передачустанцій 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 передачустанцій 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

  

Погодити  запропонований проєкт рішення «Про надання згоди та 

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

та внести на чергову 37 сесію 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 23 листопада  2022 року  №181 

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 «Про затвердження акта 

передачі-приймання майна Олександрівської територіальної громади» та 

внести на чергову 37 сесію 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 23 листопада  2022 року  №182 

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», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА 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                                                 О.Савченко  
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №183 

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 проект рішення «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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
      Погодити запропонований проєкт 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. 

 

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 23 листопада  2022 року  №184 

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 проект рішення «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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
      Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про внесення 

змін до Програми «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               О. Савченко 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 23 листопада  2022 року  №185 

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 проект рішення «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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
      Погодити запропонований проєкт 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. 

 

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 23 листопада  2022 року  №186 

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 проект рішення «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», 

 постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
      Погодити запропонований проєкт рішення селищної ради «Про внесення 

змін до штатного розпису комунального підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради» та винести на розгляд 37 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 23 листопада  2022 року  №187 

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 проект рішення «Про припинення діяльності комунального підприємства 

«Лісове» Олександрівської селищної ради шляхом ліквідації»  та відповідно 

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

 постійна комісія 

ДІЙШЛА 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               О. Савченко 

 

 

 

 

 



 

 

 


