
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
26 лютого 2016 року          № 8 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.00 
Закінчення – 10.30 

 
Всього обрано депутатів – 36, з них: 
Присутні – 27 чол. (додаток 1) 
Відсутні – 9 чол. (додаток 2) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 3). 

 
Восьму сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

27 депутатів. 
Восьма сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, статті 46, пункту 8 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі 
розпорядження міського голови від 24.02.2016 № р-36-з «Про скликання восьмої сесії міської 
ради». 

Восьму сесію міської ради 7 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
На підставі пункту 17 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесії міської ради проводяться гласно.  
Запропонував дати змогу присутнім прийняти участь у роботі сесії.  
Нагадав вимоги Регламенту щодо розгляду питань порядку денного. Відповідно до 

ст. 41 для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, на 
запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин; заключне слово – до 5 хвилин.  

Повідомив, що присутні на засіданні повинні дотримуватись дисципліни в залі і 
мають право виступати тільки за поданням письмової заявки та за згодою більшості 
депутатів. 

Запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час відкритого 
поіменного голосування та секретаріат сесії для ведення протоколу. 

 
Члени лічильної комісії: 

Лоцман 
Віталій Олександрович 

- депутат міської ради  

Заріцький 
Віталій Васильович  

- депутат міської ради  

Алімов 
Євген Володимирович  

- депутат міської ради  



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад лічильної комісії сесії. 

 
ПІБ депутата Результат голосування 

Алімов Євген Володимирович За  
Банковський Олег Георгійович За 
Баранов Іван Михайлович За  
Бойко Юрій Романович За 
Бондаренко Олена Анатоліївна За 
Воробченко Микола Миколайович Відсутній 
Головачова Оксана Володимирівна За 
Горошко Анатолій Олегович За 
Гриценко Сергій Петрович За 
Данільченко Віталій Євгенович Відсутній 
Дожджаник Володимир Васильович Відсутній 
Долгіх Олександр Леонідович За 
Жежеря Валентин Олександрович Відсутній  
Заріцький Віталій Васильович За 
Кісельова Галина Олексіївна За 
Колісник Дмитро Олександрович За 
Коломійцев Андрій Олександрович За 
Лоцман Віталій Олександрович За 
Матвієнко Михайло Володимирович За 
Мацак Ярослав Олександрович За 
Мельник Сергій Юрійович За 
Моцний Євген Сергійович Відсутній  
Нєгіна Оксана Юріївна За 
Олійник Наталія Володимирівна За 
Острівний Микола Степанович Відсутній  
Приходько Віктор Миколайович За 
Ракута Сергій Миколайович За 
Руденко Ігор Іванович За 
Смакула Микола Мирославович За 
Сулятицький Михайло Михайлович Відсутній 
Темник Тетяна Василівна За 
Хірса Володимир Петрович Відсутній 
Ходак Олександр Вячеславович Відсутній  
Холохоленко Олег Анатолійович Відсутній 
Шевченко Павло Миколайович За 
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ 
БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна 

За 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
ЦАПЮК Степан Кирилович 

За 

УСЬОГО: 37 
Відсутні  9 

 
Усього проголосувало: 28 
З них: 
«За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Рішення прийняте.  
Головою лічильної комісії обрали Алімова Є.В. 



   

Секретаріат сесії: 
Бондаренко 
Олена Анатоліївна  

- депутат міської ради 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Нєгіна 
Оксана Юріївна 

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад секретаріату сесії. 
ПІБ депутата Результат голосування 

Алімов Євген Володимирович За  
Банковський Олег Георгійович За 
Баранов Іван Михайлович За  
Бойко Юрій Романович За 
Бондаренко Олена Анатоліївна За 
Воробченко Микола Миколайович Відсутній 
Головачова Оксана Володимирівна За 
Горошко Анатолій Олегович За 
Гриценко Сергій Петрович За 
Данільченко Віталій Євгенович Відсутній 
Дожджаник Володимир Васильович Відсутній 
Долгіх Олександр Леонідович За 
Жежеря Валентин Олександрович Відсутній  
Заріцький Віталій Васильович За 
Кісельова Галина Олексіївна За 
Колісник Дмитро Олександрович За 
Коломійцев Андрій Олександрович За 
Лоцман Віталій Олександрович За 
Матвієнко Михайло Володимирович За 
Мацак Ярослав Олександрович За 
Мельник Сергій Юрійович За 
Моцний Євген Сергійович Відсутній  
Нєгіна Оксана Юріївна За 
Олійник Наталія Володимирівна За 
Острівний Микола Степанович Відсутній  
Приходько Віктор Миколайович За 
Ракута Сергій Миколайович За 
Руденко Ігор Іванович За 
Смакула Микола Мирославович За 
Сулятицький Михайло Михайлович Відсутній 
Темник Тетяна Василівна За 
Хірса Володимир Петрович Відсутній 
Ходак Олександр Вячеславович Відсутній  
Холохоленко Олег Анатолійович Відсутній 
Шевченко Павло Миколайович За 
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ 
БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна 

За 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
ЦАПЮК Степан Кирилович 

За 

УСЬОГО: 37 



   

Відсутні  9 
 
Усього проголосувало: 28 
З них: 
«За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Рішення прийняте.  
 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що порядок денний депутати мають на руках. До порядку денного 

включені такі питання: 
 
1. Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання 
2. Про утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні 

реєстратори Олександрійської міської ради» 
3. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
 Доповідач: 

Цапюк 
Степан Кирилович 

 
- міський голова  

4. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій 

5. Про реформування комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово» 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2006 № 73 «Про положення та 

посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради» 
7. Про проведення звітно-виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах міста 

Олександрії 
8. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2016 року 
 Доповідач: 

Богоявленська  
Олена Миколаївна   

 
- секретар міської ради  

9. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

10. Про Програму підвищення інвестиційного іміджу та залучення інвестицій в економіку 
міста Олександрії на 2016-2020 роки 

11. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 
м. Олександрії на 2016-2020 роки 

 Доповідач: 
Черевашко 
Ростислав Євгенійович   

 
- начальник управління економіки міської ради  

12. Про проект Програми цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки 
 Доповідач: 

Єрмолюк 
Ігор Васильович 

 
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій  
міської ради  

13. Про затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії 
на 2016-2018 роки 

 Доповідач: 
Безлюдько  
Володимир Іванович 

 
- заступник директора Олександрійського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

14. Про прийняття до комунальної власності об’єкта незавершеного будівництва – будівлі 
комбінату побутового обслуговування біля житлового будинку по провулку Чичеріна 



   

№ 9-а в місті Олександрії 
15. Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на 

впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр. 
16. Про затвердження Програми оснащення багатоквартирних житлових будинків 

м. Олександрії засобами обліку теплової енергії на 2016-2020 рр. 
17. Про затвердження Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на 2016-2020 рр. 
18. Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки 
19. Про затвердження Програми «Дороги Олександрії на 2016-2020 роки» 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 січня 2006 року № 825 «Про програму 

«Питна вода м. Олександрії на 2006-2020 роки» 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій  
Григорович 

 
- начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської 
ради  

21. Про створення Молодіжного Парламенту міста Олександрії та затвердження положення 
 Доповідач: 

Горенко 
Віта Анатоліївна    

 
- начальник управління освіти, молоді та спорту міської 
ради  

22. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2016 рік 
 Доповідач: 

Чернецька  
Вікторія Миколаївна  

 
- начальник управління культури і туризму міської ради  

23. Про дозвіл на списання основних засобів КП «Теплокомуненерго» 
24. Про зняття з обліку нерухомого майна по вул. Кільцевій, 13 
 Доповідач: 

Грибачова 
Алла Анатоліївна    

 
- директор комунального підприємства «Теплокомуненерго»  

25. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 

26. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції  
28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок 
29. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок  
30. Про продовження терміну на розробку землевпорядної документації 
31. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту на території міста Олександрії 
32. Про надання в оренду земельних ділянок  
33. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
34. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
35. Про розгляд заяв гаражних кооперативів  
36. Про відведення земельних ділянок в постійне користування 
37. Про припинення права постійного користування земельними ділянками  
38. Про викуп земельної ділянки по пр. Леніна, 52а 
39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають в оренді 
або передаються в оренду 

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2004 № 531 «Про оренду 
земельних ділянок» 



   

41. Про розгляд заяв Тімофєєвої В.В. про розмір орендної плати та зміну цільового 
призначення по земельній ділянці за адресою: вул. Калініна, 20  

42. Про продаж на земельних торгах земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (напроти 
будинку № 91) 

43. Про згоду на передачу земельної ділянки до комунальної власності територіальної 
громади селища Пантаївка 

44. Про індексацію орендної плати за оренду комунального майна 
45. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
46. Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на 

конкурентних засадах (шляхом аукціону) в м. Олександрії 
  Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович 

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  

47. Про здійснення електронних закупівель у м. Олександрія 
 Доповідач: 

Матвієнко 
Михайло Володимирович 

 
- голова депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч»  

48. Про скасування рішення Олександрійської міської ради від 13.02.2015 № 1589 «Про 
розгляд земельних та майнових питань» в частині пункту 10 

 Доповідач: 
Гриценко 
Сергій Петрович 

 
- депутат міської ради  

49. Різне: Про розгляд депутатських запитів 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Коломійцев А.О., депутат міської ради: 
 Зачитав рішення депутатської фракції «Солідарність» в Олександрійській міській раді. 
У зв’язку з тим, що останнім часом засідання міської ради більше нагадують політичні шоу 
та піар-акції, а не бажання конструктивно працювати фракція не бачить можливості в 
подальшому працювати по причинах: функціонування виконавчого комітету 6 скликання, 
недотримання норм чинного Регламенту та законів України. Депутати бажають працювати, 
мають нові ідеї та можливості, але з новим складом виконкому та Регламентом 7 скликання. 
Депутати вимагають на наступній сесії затвердити склад виконавчого комітету та Регламент 
міської ради. До цього часу остаточно погодити з депутатами всі кандидатури виконавчого 
комітету, та витримавши всі терміни, в законному порядку прийняти рішення. У подальшому 
всі спірні питання вирішувати на спільних засіданнях постійних комісій або так званих Днях 
депутата, сесії повинні проходити швидко. Оскільки депутати не бачуть можливості в 
подальшому продовжувати сьогодні роботу, покидають сесійну залу. 
 
 Головуючий сесії: 
 Повідомив, що інформацію про те, що депутати сьогодні не будуть працювати на 
сесії, він взнав напередодні із сайту, який належить голові Кіровоградської обласної 
державної адміністрації. 
 
 Гриценко С.П., депутат міської ради: 
 Оголосив заяву депутатів міської ради від Олександрійської організації Радикальної 
партії Олега Ляшка. Депутати заявили про категоричну незгоду деструктивним діям міського 
голови, які перешкоджають роботі депутатів. Міський голова порушує законодавство та 
заважає прийняттю нового Регламенту, затвердженню нового виконавчого комітету. 
Незаконно працює виконавчий комітет 6 скликання. Такі дії міського голови створюють 
напругу та заважають нормальній роботі депутатського корпусу. 



   

 Незважаючи на це депутати від політичної сили ефективно працювали над бюджетом 
міста. Зазначив, що депутати не мають можливості перевірити витрачання бюджетних 
коштів.  
 Критично висловився проти виступу міського голови в ефірі ТРК «КТМ» 25.02.2016. 
Звернувся до керівництва ТРК «КТМ» про виділення часу в ефірі в той же час для 
спростування неправдивої інформації.  
 Закликав міського голову виконати Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Заявив про відмову роботи депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка до 
затвердження Регламенту та виконавчого комітету 7 скликання. 
 
 Алімов Є.В., депутат міської ради: 
 Заявив, що депутати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» підтримують 
заяви депутатів від фракції «Солідарність» та від Радикальної партії Олега Ляшка, не будуть 
брати участі в роботі сесій до затвердження складу виконавчого комітету 7 скликання та 
Регламенту 7 скликання. 
 Депутатським корпусом 7 скликання було забезпечено прийняття міського бюджету, 
збільшено суму на харчування дітей, заробітну плату працівникам профтехосвіти та на 
пільгове перевезення. 
 
 Матвієнко М.В., депутат міської ради: 
 Оголосив, що депутати фракції «Об’єднання «Самопоміч» підтримують оголошені 
заяви та також відмовляються брати участь у засіданнях міської ради до затвердження 
виконавчого комітету та Регламенту 7 скликання. 
 
 Лоцман В.О., депутат міської ради: 
 Звернувся до депутатів, які оголосили заяви і хочуть щоб з ними міський голова 
погодив виконком, із запитанням хто з фракцією «Опозиційний блок» погоджував 
затвердження голів постійних комісій? 
 Повідомив, що правом міського голови є пропозиція складу виконавчого комітету. 
Міська рада протягом 4 місяців не працює. Запропонував звернутись із листом до Верховної 
Ради про призначення перевиборів. 
 
 Головуючий сесії: 

Повідомив, що депутати так званої більшості звинувачують міського голову у 
порушенні закону.  

Стосовно Регламенту 7 скликання: проект рішення, який був підготовлений 
Підготовчою групою і внесений на розгляд сесії мав 26 юридичних зауважень, тому був 
заветований міським головою. Депутати не зібрались у необхідній кількості на наступну 
сесію для подолання вето міського голови.  

Стосовно виконкому: виключним правом міського голови є формування кількісного і 
якісного складу виконавчого комітету. На цю сесію був запропонований склад виконкому, де 
був присутній представник з кожної політичної сили, представники громадськості, 
Гриценко С.П. пропонувався заступником міського голови по фінансам та економіці. Але 
профільна комісія відхилила проект рішення.  

Висловив думку про те, що основною причиною конфлікту є небажання міського 
голови об’єднуватись із районом в рамках добровільного об’єднання територіальних громад. 

Нагадав про вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» стосовно 
оприлюднення всіх проектів рішень за 20 днів до прийняття. 

Зазначив, що проект рішення, запропонований Гриценком С.П., по Заводському 
мікрорайону, суперечить положенням ст. 19 Конституції України та рішенню 
Конституційного Суду України від 16.04.2009  № 7-рп/2009. 



   

Заявив, що в разі небажання депутатів працювати, буде розпочата процедура 
ініціювання позачергових виборів до міської ради. 

 
Богоявленська О.М., секретар міської ради: 

 Заявила, що бере на себе всю відповідальність по розробці та узгодженню спірних 
моментів проекту Регламенту 7 скликання. Запропонувала долучитись до обговорення 
проекту рішення всі політичні сили, які представлені в міській раді. 
 Закликала прийняти Регламент 7 скликання в законному порядку. 
 
 Головуючий сесії: 
 Зазначив, що Олександрія – одне із зразкових міст Кіровоградської області. І це 
досягнуто завдяки злагодженій роботі мерської команди, тому зазначив, що заступники 
міського голови будуть обиратись міським головою виключно за професіональними 
ознаками.  
 
 Мельник С.Ю., депутат міської ради: 
 Оголосив, що депутати від політичної партії «Укроп» підтримують оголошені 
депутатами заяви та не будуть далі працювати. 
 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Висловив сором за депутатів, які прийшли показати себе, а не свою роботу на благо 
міста. Зазначив, що протягом 4 місяців не розглядаються земельні питання, що негативно 
впливає на мешканців міста. 
 Закликав виборців не помилитись, обираючи депутатів наступного разу. 
 
 Давиденко Л.В., депутат обласної ради: 
 Повідомила, що 50 відсотків виборців обрали опозиційний блок. Але завдяки новому 
законодавству люди, які виграли вибори не зайшли в міську раду. 
 Депутати хочуть забрати вплив міського голови на формування виконкому та не 
хочуть працювати. Негативно висловилась за зміст статті на Кіровоградському сайті «Весь 
Кіровоград». 
 Закликала депутатів працювати та дати спокій місту. Закликала Богоявленську О.М. 
та місто піти на перевибори. Перевибори повинні пройти по всій території України. 
 
 Богоявленська О.М., секретар міської ради: 
 Заявила, що працюючи секретарем міської ради, і в подальшому буде намагатись 
налагодити конструктивну роботу депутатського корпусу. Вихід із ситуації буде знайдено. 
Визначила, що об’єднання громад це важливе питання, але зараз воно не на часі, наразі місто 
працює. Заручниками нинішньої ситуації стали прості мешканці міста. 
 
 Головуючий сесії: 
 На прохання Давиденко Л.В., депутата обласної ради, надав слово Шуткіній Т.В. 
 
 Шуткіна Т.В., представник конфедерації вільних профспілок України: 
 Поділилася враженнями від відвідування засідання Конфедерації вільних профспілок 
України в м. Києві. 
 Після виступів представників профспілок, зрозуміла, що місто Олександрія – це 
«острів благополуччя» по рівню соціально-економічного розвитку міста, забезпеченню всіх 
соціальних норм працівникам бюджетних установ та організацій.  
 Закликала депутатів міської ради від Опозиційного блоку не здаватись. 
 
 



   

 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Запропонував на прохання депутатів фракції «Опозиційний блок» скликати та 
провести позачергову сесію по розгляду земельних питань. 
 
 Старший будинку по вул. Карла Лібкнехта, 42: 
 Заперчив проти призупинення рішення виконавчого комітету стосовно створення 
ОСББ за адресою: по вул. Карла Лібкнехта, 42. 
 
 Головуючий сесії: 
 Повідомив, що є спірні моменти у вирішенні цього питання і тому він дав доручення 
управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування вивчити 
ситуацію і протягом місяця вирішити його. 
 Оголосив, що у залі присутні 12 депутатів, порядок денний сесії не затверджений. 
Оскільки немає змоги далі продовжувати роботу оголосив восьму сесію міської ради 
закритою. 

/прозвучав Державний Гімн України/ 
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