
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ДЕВ’ЯНОСТО СЬОМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
27 травня 2015 року          № 97 

 
м. Олександрія 

Початок – 10.00 
Закінчення – 10.30 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 34 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 14 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Дев’яносто сьому сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

32 депутата. 
Дев’яносто сьома сесія скликана відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, 

частин 4,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Видане відповідне розпорядження від 26.05.2015 року № р-88-з «Про скликання 
дев’яносто сьомої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Дев’яносто 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» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про звернення до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо перспективного 

плану формування спроможних територіальних громад 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович  

 
- секретар міської ради  

2. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що 
підлягають приватизації (відчуженню) 

 Доповідач: 
Купченко 
Олександр Павлович  

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 34; «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» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. 



   

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується схвалити звернення депутатів 

Олександрійської міської ради до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо 
перспективного плану формування спроможних територіальних громад та доручити 
депутатам обласної ради від міста Олександрії зачитати на сесії обласної ради 28 травня 2015 
року дане звернення. 

Зачитав текст звернення. Запропонував підтримати проект рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Запитав чи не доцільно було б для визначення громадської думки провести громадські 
слухання з цього питання? 

 
Лоцман Г.Г., секретар міської ради: 
Відповів, що законом передбачено проведення громадських слухань у разі виявлення 

ініціативи про об’єднання громад. У даному випадку іде мова про висловлення позиції 
міської ради щодо проведення процесу об’єднання. 

 
Цапюк С.К., міський голова: 
Висловив думку про недоцільність проведення процесу об’єднання громад. Закликав 

депутатів підтримати проект рішення. 
 
Давиденко Л.В., депутат обласної ради: 
Висловила думку про недоцільність участі міської ради поточної каденції у 

проведенні реформи місцевого самоврядування, оскільки це довготривалий важливий 
процес, який повинен протікати планомірно і зважено. 

Підкреслила, що наразі, для проведення об’єднання громад існує багато ризиків, 
немає достатньої законодавчої підтримки, економічного та фінансового обґрунтування. 

  
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ). 

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує: 
Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 

що підлягають приватизації (відчуженню), нежитлове приміщення орієнтовною площею 47,7 
кв.м за адресою: вул. Любові Шевцової, 27б в сел. Димитрове.  

Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 
що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлове приміщення орієнтовною 
площею 166,6 кв.м за адресою: пр. Леніна, 4, яке знаходиться на балансовому обліку 
комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп, та нежитлову будівлю 
загальною площею 135,5 кв.м за адресою: вул. Леніна, 10а в сел. Пантаївка, яка знаходиться 
на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон. 

Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 
що підлягають приватизації (відчуженню) шляхом продажу на аукціоні, нежитлове 
приміщення загальною площею 471,4 кв.м за адресою: пл. Леніна, 7. 

 
 



   

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 ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТІВ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ 
ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» за основу. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1683 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ)» за основу. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1684 (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 дев’яносто сьому сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

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


