
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СІМДЕСЯТ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
28 травня 2014 року          № 78 

 
м. Олександрія 

Початок – 10.00 
Закінчення – 10.30 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 30 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 19 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Сімдесят восьму сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

30 депутатів. 
Сімдесят восьма сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин 4 

та 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Видане відповідне 
розпорядження від 27.05.2014 року № р-80-з «Про скликання сімдесят восьмої сесії 
Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сімдесят восьму сесію міської ради 6 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
На підставі пункту 16 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. 

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

Пропонований склад секретаріату та лічильної комісії сесії: 
Секретаріат сесії: 

Головачова 
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Мариненко 
Галина Григорівна   

- депутат міської ради  

Терещенко 
Лілія Володимирівна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко  
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про дозвіл на відчуження майна Тресту зеленого будівництва 
2. Про внесення змін до рішень міської ради  
 Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович   

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав чи є зауваження та пропозиції до порядку денного. Пропозицій та зауважень 

не надійшло. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОЗВІЛ НА ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ТРЕСТУ ЗЕЛЕНОГО 
БУДІВНИЦТВА. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни в додаток до 
рішення міської ради від 25.06.2004 № 475 «Про створення комунального підприємства 
«Зеленбуд» Олександрійської міської ради» та виключити з додатку пункти 1-10 щодо 
передачі з балансу Тресту зеленого будівництва на баланс комунального підприємства 
«Зеленбуд» наступних об’єктів за адресою: м. Олександрія, вул. Трудових Резервів, 2а. 



   

Встановити, що зазначене майно фактично не було передане і залишилось у повному 
господарському віданні Тресту зеленого будівництва.  

Дати дозвіл ліквідатору Тресту зеленого будівництва Бершадському Сергію 
Миколайовичу на списання та реалізацію у вигляді вторинної сировини (металобрухту) 
майна Тресту зеленого будівництва, а саме: оранжерей №№ 1-4 з метою погашення 
кредиторської заборгованості по зазначеному підприємству та завершення ліквідаційної 
процедури. 

Припинити право повного господарського відання та передати на баланс 
комунального підприємства «Благоустрій» інше нерухоме майно (крім оранжерей), вказане у 
пункті 1 даного рішення. 

Комунальному підприємству «Благоустрій» вжити заходів щодо оформлення 
правових документів на будівлі та земельну ділянку за адресою: вул. Трудових Резервів, 2а. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Скасувати пункт 29 рішення міської ради від 10.09.2010 № 1573 «Про поновлення дії 

договорів оренди земельних ділянок». Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради заявити в судовому засіданні при розгляді справи № 912/1005/13 (про визнання 
договору оренди земельної ділянки укладеним) позицію Олександрійської міської ради щодо 
повернення земельної ділянки загальною площею 0,2685 га по вул. Червоного Козацтва з 
орендного користування товариства з обмеженою відповідальністю «Айсберг» та віднесення 
її до земель запасу. 

Продовжити до 01.08.2014 термін на оформлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: пл. Леніна, 27а для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд в оренду Шкуренко Тетяні Юріївні, встановлений рішенням міської ради 
від 14.09.2012 № 729 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду» зі змінами відповідно до рішення міської ради від 
15.02.2013 № 931 «Про внесення змін до рішення міської ради 14.09.2012 № 729 «Про 
надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду». 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Проквас В.М., депутат міської ради: 
Заявив про відмову у голосуванні з цього питання. 
 
Головуючий сесії: 

 Оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для підготовки висновків постійних комісій. 
 /після перерви/ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ДОЗВІЛ НА ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА 
ТРЕСТУ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА» за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1362 (додаток 1). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕНЬ МІСЬКОЇ 
РАДИ» за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1363 (додаток 1). 
 
Головуючий сесії.  
Повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. Запитав чи є 

зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не надійшло.  
Оголосив сімдесят восьму сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         Г. МАРИНЕНКО 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


