
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ ’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
30 грудня 2014 року          № 89 

 
м. Олександрія 

Початок – 14.00 
Закінчення – 14.30 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 29 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 20 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Вісімдесят дев’яту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

30 депутатів. 
Вісімдесят дев’ята сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частин 

5,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 «Про місцеве самоврядування в Україні». Видане 
відповідне розпорядження від 29.12.2014 року № р-181-з «Про скликання вісімдесят дев’ятої 
сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Вісімдесят дев’яту 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  

Терещенко  
Лілія Володимирівна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко  
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Абажей  
Григорій Петрович  

- 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 внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 Доповідач: 

Грищенко  
Олена Володимирівна  

 
- начальник фінансового управління міської ради  

2. Про затвердження передавальних актів Олександрійського краєзнавчого музею імені 
Худякової Антоніни Федорівни та Олександрійського музею Миру 

 Доповідач: 
Банковський 
Олег Георгійович  

 
- юрисконсульт управління культури і туризму 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 

спеціального фонду міського бюджету на суму 3070866 грн за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 



   

на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого самоврядування відповідно до укладених у 
листопаді та першій половині грудня 2014 року договорів про організацію взаєморозрахунків 
згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 2000000 грн та 
спрямувати на повернення середньострокової позики, отриманої у минулих роках згідно з 
додатками 1, 6. 

Викласти додаток 6 даного рішення у новій редакції. 
Провести внутрішній перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету 

згідно з додатками 2, 3, 3-1. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ АКТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ ХУДЯКОВОЇ АНТОНІНИ ФЕДОРІВНИ ТА 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МУЗЕЮ МИРУ. 

Доповідав: Банковський О.Г., юрисконсульт управління культури і туризму міської 
ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити: 
- передавальний акт Олександрійського краєзнавчого музею імені Худякової 

Антоніни Федорівни; 
- передавальний акт Олександрійського міського музею Миру. 

 Комісії з припинення Олександрійського краєзнавчого музею імені Худякової 
Антоніни Федорівни та Олександрійського міського музею миру, створеній рішенням 
міської ради від 17 жовтня 2014 року № 1474 «Про реорганізацію Олександрійського 
краєзнавчого музею імені Худякової Антоніни Федорівни та Олександрійського міського 
музею миру шляхом злиття», провести заходи по внесенню до Єдиного державного реєстру 
відомостей про припинення Олександрійського краєзнавчого музею імені Худякової 
Антоніни Федорівни та Олександрійського міського музею миру шляхом злиття до 
комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової 
Антоніни Федорівни». 

 
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 

комунальної власності та житлово-комунального господарства та з питань приватизації 
майна, житла, землі, засідання комісій яких не відбулося.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1519 (додаток 1). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ 
АКТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ ХУДЯКОВОЇ 
АНТОНІНИ ФЕДОРІВНИ ТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МУЗЕЮ МИРУ» за основу. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Засідання постійних комісій з питань комунальної власності та житлово-

комунального господарства та з питань приватизації майна, житла, землі не відбулося. 
Комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, 
гласності, місцевого самоврядування – не визначилась.  

Депутат Бугайченко І.М. висловив окрему думку: доповнити проект рішення пунктом 
такого змісту: 

«4. Міському голові ЦАПЮКУ С.К. протягом місяця з дати прийняття рішення 
затвердити акти передавання музейних фондів.» 

Всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням окремої думки депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити передавальні акти Олександрійського краєзнавчого музею імені 

Худякової Антоніни Федорівни та Олександрійського міського музею Миру. Прийняти 
рішення міської ради № 1520 (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 дев’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


