
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ВІСІМДЕСЯТ ШОСТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
25 листопада 2014 року          № 86 

 
м. Олександрія 

Початок – 14.00 
Закінчення – 14.30 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 28 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 21 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Вісімдесят шосту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

28 депутатів. 
Вісімдесят шоста сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин 

4, 9, 12, 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Видане 
відповідне розпорядження від 24.11.2014 року № р-162-з «Про скликання вісімдесят шостої 
сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Вісімдесят шосту 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  

Буц 
Олена Миколаївна  

- депутат міської ради  

Лобунська 
Олена Анатоліївна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко  
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Тарасенко 
Леонід Федорович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 Доповідач: 

Грищенко  
Олена Володимирівна 

 
- начальник фінансового управління міської ради  

2. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації (відчуженню), нежитлового приміщення по вул. 
Червоноармійській, 41 

 Доповідач: 
Крисанова 
Юлія Григорівна  

 
- заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 27; «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» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 



   

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує збільшити доходи та видатки 
міського бюджету за рахунок перевиконання коштів спеціального фонду міського бюджету 
на суму 202 732 грн 80 коп. згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1, 4, 5. 

Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду 
бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-1. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
(ВІДЧУЖЕННЮ), НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 41. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує виключити з переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню), нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійська, 41 орієнтовною 
площею 95,0 кв.м.  

 
Головуючий сесії: 

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

За прийняття проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК» за основу. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1511 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО 
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ), НЕЖИТЛОВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 41» за основу. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1512 (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 вісімдесят шосту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         О. ЛОБУНСЬКА 


