
ПРОТОКОЛ № 31 

засідання виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 

 

17 січня 2023 року         смт Олександрівка 

 

Головував:  

 

Безпечний Олександр Іванович – Голова Олександрівської селищної ради 

 

ПРИСУТНІ: члени виконавчого комітету згідно додатку (20 осіб).  

 

Заступник селищного голови з питань   –  Скляренко Василь Іванович  

діяльності виконавчих органів ради       

 

Порядок денний згідно розпорядження Олександрівського селищного 

голови від 09 січня 2023 року № 18-осн «Про скликання засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради у січні 2023 року» (додається).  

 

Пропозиції:  

Селищний голова Безпечний О.І. запропонував внести до порядку денного 

4 питання: «Про проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, суспільно-корисних робітна території Олександрівської селищної 

ради на 2023-2025 роки», «Про видачу ордерів на службові жилі приміщення 

військовослужбовцям в/ч А0981 Кулик О.Л., Токар А.Р., Следь С.О.», «Про 

видачу ордера на службове жиле приміщення Поповій О.С.» та «Про 

затвердження норм списання пально-мастильних матеріалів для бензинових 

(дизельних) генераторів, що знаходяться в пунктах обігріву «Пунктах 

незламності»» 

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради за основу –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 1 результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято за 

основу. 
 

Результати голосування за пропозицію селищного голови Безпечного О.І.  

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 2 результати  

поіменного голосування  
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Пропозицію прийнято. 

 

Голосування за затвердження порядку денного засідання виконавчого 

комітету Олександрівської селищної ради зі змінами в цілому –  
 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0  

Додаток 3 результати     

поіменного голосування  

Порядок денний прийнято зі 

змінами в цілому. 

 

Порядок денний засідання виконавчого комітету 17 січня 2023 року зі 

змінами та доповненнями: 

 

1. Про надання дозволу на проведення концерту гурту «Лісапетний 

батальйон» в КЗ «Центр культури та дозвілля»; 

 

2. Про затвердження положення про надання платних послуг 

комунальним закладом «Центральна бібліотека» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області;  

 

3. Про затвердження калькуляції на платні послуги, що надаються 

комунальним закладом «Центральна бібліотека» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 рік; 

 

4. Про схвалення проєкту рішення Олександрівської селищної ради «Про 

затвердження Програми утримання та ефективної експлуатації об’єктів 

житлово-комунального господарства на території Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2023-2025 роки»; 

 

5. Про забезпечення належних умов експлуатації інженерних мереж та 

кабельних ліній зв’язку при проведенні земляних робіт; 

 

6. Про проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, 

суспільно-корисних робіт на території Олександрівської селищної ради на 

2023-2025 роки; 

 

7. Про видачу ордерів на службові жилі приміщення 

військовослужбовцям в/ч А0981 Кулик О.А., Токар А.Р., Следь С.О.; 

 

8. Про видачу ордера на службове жиле приміщення Поповій О.С.; 

 

9. Про затвердження норм списання пально-мастильних матеріалів для 

бензинових (дизельних) генераторів, що знаходяться в пунктах обігріву 

«Пунктах незламності». 
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Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. покинув залу засідання.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Гунько Людмили Іванівни «Про надання дозволу на проведення 

концерту гурту «Лісапетний батальйон» в КЗ «Центр культури та дозвілля»». 

 

ВИРІШИЛИ:   

Голосування за проєкт рішення «Про надання дозволу на проведення 

концерту гурту «Лісапетний батальйон» в КЗ «Центр культури та дозвілля»» –  

 

Результати голосування:                    

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 4 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 477 

(додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідь Баклан Світлани Андріївни «Про затвердження положення про 

надання платних послуг комунальним закладом «Центральна бібліотека» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області».  

 

ВИРІШИЛИ:  

         Голосування за проєкт рішення «Про затвердження положення про 

надання платних послуг комунальним закладом «Центральна бібліотека» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 5 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 478 

(додається). 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. повернувся в залу засідання.  
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3. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Баклан Світлани Андріївни «Про затвердження калькуляції на 

платні послуги, що надаються комунальним закладом «Центральна бібліотека» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2023 рік». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про затвердження калькуляції на платні 

послуги, що надаються комунальним закладом «Центральна бібліотека» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2023 рік» – 

 

Результати голосування:              

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 6 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 479 

(додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про схвалення проєкту 

рішення Олександрівської селищної ради «Про затвердження Програми 

утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального 

господарства на території Олександрівської селищної територіальної громади 

на 2023-2025 роки»». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про схвалення проєкту рішення 

Олександрівської селищної ради «Про затвердження Програми утримання та 

ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства на 

території Олександрівської селищної територіальної громади на                        

2023-2025 роки»» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 7 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 480 

(додається). 
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5. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про забезпечення належних 

умов експлуатації інженерних мереж та кабельних ліній зв’язку при проведенні 

земляних робіт». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування  за проєкт рішення «Про забезпечення належних умов 

експлуатації інженерних мереж та кабельних ліній зв’язку при проведенні 

земляних робіт» – 

 

Результати голосування:                     

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 8 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 481 

(додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про проведення громадських 

та інших робіт тимчасового характеру, суспільно-корисних робіт на території 

Олександрівської селищної ради на 2023-2025 роки». 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

        Голосування за проєкт рішення «Про проведення громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, суспільно-корисних робіт на території 

Олександрівської селищної ради на 2023-2025 роки» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 9 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 482 

(додається). 

 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. покинув залу засідання.  
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7. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про видачу ордерів на 

службові жилі приміщення військовослужбовцям в/ч А0981 Кулик О.Л.,                        

Токар А.Р., Следь С.О.». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Голосування за проєкт рішення «Про видачу ордерів на службові жилі 

приміщення військовослужбовцям в/ч А0981 Кулик О.Л., Токар А.Р.,                       

Следь С.О.» – 

 

Результати голосування:                           

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 10 результати поіменного 

голосування. Рішення прийнято. 

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 483 

(додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Заїченка Андрія Анатолійовича «Про видачу ордера на 

службове жиле приміщення Поповій О.С.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Голосування за проєкт рішення «Про видачу ордера на службове жиле 

приміщення Поповій О.С.» –  

 

Результати голосування:                 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

Додаток 11 результати поіменного  

голосування. Рішення прийнято.  

Рішення виконавчого комітету 

від 17 січня 2023 року № 484  

(додається). 
 

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Осипенко В.В. повернувся в залу засідання. 

  

9. СЛУХАЛИ:  

Доповідь Семенченко Ірини Вікторівни «Про затвердження норм 

списання пально-мастильних матеріалів для бензинових (дизельних) 

генераторів, що знаходяться в пунктах обігріву «Пунктах незламності»». 

 

  




