
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ВІСІМДЕСЯТ СЬОМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
09 грудня 2014 року          № 87 

 
м. Олександрія 

Початок – 14.00 
Закінчення – 14.25 

 
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). 

 
Вісімдесят сьому сесію міської ради відкрив і вів секретар міської ради Лоцман Г.Г. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

30 депутатів. 
Вісімдесят сьома сесія скликана відповідно до частин 5,6,9,12,14 статті 46, пункту 2 

частини 3 статті 50, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Видане відповідне розпорядження від 08.12.2014 року № р-169-з «Про скликання 
вісімдесят сьомої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Вісімдесят сьому 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» - 30; «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» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про розгляд фінансових питань 
1.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 Доповідач: 

Грищенко  
Олена Володимирівна 

 
- начальник фінансового управління міської ради  

1.2. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович  

 
- секретар міської ради  

2. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2015 рік 
 Доповідач: 

Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки 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 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 

загального фонду міського бюджету на суму 9400000,00 грн за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 
спрямувати її на оплату праці працівників бюджетних установ згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1, 
4. 

Із загальної суми виділити додаткову дотацію у сумі 64000,00 грн, у тому числі: 
Димитровській селищній раді – 44000,00 грн, Пантаївській селищній раді – 10000,00 грн, 
Звенигородській сільській раді – 10000,00 грн. 

Зменшити доходи та видатки загального фонду міського бюджету за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 6605879 грн та за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям на суму 1588300 грн згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки загального фонду міського бюджету за рахунок 
перевиконання коштів загального фонду міського бюджету на суму 408 400 грн згідно з 
додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму    
1137304,00 грн за рахунок коштів територіального дорожнього фонду обласного бюджету, 
які спрямовуються у 2014 році на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах згідно з 
додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 10130,00 
грн за рахунок перевиконання річного плану згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1, 5. 

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

Внести зміни у додаток 7. 
Повідомила, що на засіданні виконавчого комітету було прийнято протокольне 

доручення запропонувати депутатам підтримати пропозицію щодо виділення комунальному 
підприємству «Благоустрій» додаткових коштів у сумі 50 тис. грн для закупівлі посипкового 
матеріалу для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ МІСТА. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що враховуючи активну участь у роботі органів самоорганізації населення, 

сумлінне виконання завдань, покладених на квартальні комітети, та з метою створення 
сприятливих умов для реалізації повноважень органів самоорганізації населення проектом 
рішення пропонується виділити кошти згідно з кошторисом програми підтримки та розвитку 
місцевого самоврядування в місті Олександрії на 2014 рік для одноразової виплати головам 
квартальних комітетів у сумі вісімнадцять тисяч грн. 

 
 
 
 



   

3. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЛАН ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ МІСЬКОЮ РАДОЮ НА 

2015 РІК. 
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити план підготовки 

регуляторних актів міською радою на 2015 рік. Планом передбачено розгляд таких проектів: 
Про місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) та Про затвердження Програми розвитку 
пасажирських перевезень у м. Олександрії на 2016-2017 роки. 

 
Головуючий сесії: 

 Оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для розгляду питань у постійних комісіях та 
підготовки висновків. 
 /після перерви/ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань 

стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань 
приватизації майна, житла, землі, які не надали висновки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з доповненням 50 тисяч на придбання посипкового 
матеріалу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1513 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ 
КОМІТЕТІВ МІСТА» за основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань 

стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань 
приватизації майна, житла, землі, які не надали висновки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1514 (додаток 1). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО ПЛАН ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ 

АКТІВ МІСЬКОЮ РАДОЮ НА 2015 РІК» за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань 

стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань 
приватизації майна, житла, землі, які не надали висновки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1515 (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 сьому сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        Г. ЛОЦМАН 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         О. ЛОБУНСЬКА 


