
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СТО П’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
09 жовтня 2015 року          № 105 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.30 
Закінчення – 10.00 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 31 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 17 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Сто п’яту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув 

31 депутат. 
Сто п’ята 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 08.10.2015 року № р-152-з «Про скликання 
сто п’ятої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сто п’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. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Буц 
Олена Миколаївна  

- депутат міської ради 

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович  

- депутат міської ради  

Бондар 
Ольга Михайлівна  

- депутат міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про інвестиційну програму комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 

2015 рік 
 Доповідач: 

Грибачова 
Алла Анатоліївна   

 
- директор комунального підприємства 
«Теплокомуненерго»  

2. Про розгляд земельних питань 
 Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович   

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» НА 2015 РІК. 

Доповідала: Грибачова А.А., директор комунального підприємства 
«Теплокомуненерго». 



   

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує відмовити у погодженні 
інвестиційної програми комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 2015 рік та 
звернутися з клопотанням до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг щодо затвердження для комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради тарифів на теплову 
енергію для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та 
релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо – 
комерційної діяльності) та тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб 
населення без розрахункового прибутку. 

При цьому доручити директору комунального підприємства «Теплокомуненерго» 
Грибачовій А.А. підготувати звернення за підписом міського голови до НКРЕКП щодо 
затвердження тарифів для різних категорій споживачів без розрахункового прибутку. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Продовжити Михайлюк І.О. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0,0609 га за адресою: 
обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство «Вуглинка-1» (ділянка № 21), наданий 
рішенням міської ради від 28.02.2014 № 1306 «Про розгляд клопотань членів «Садівничого 
товариства «Вуглинка-1»». 

Продовжити Заболотнюку В.Г. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0,0432 га за адресою: 
обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство «Вуглинка-1» (ділянка № 85), наданий 
рішенням міської ради від 27.03.2015 № 1607 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок». 

Продовжити Непомнящих С.В. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,1000 га по вул. 6-го Грудня, 199 для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради 
від 15.08.2014 № 1436 «Про продовження терміну на розробку документації з землеустрою». 

Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 25.09.2015 № 1764 «Про надання в 
оренду земельної ділянки по вул. Луначарського, 4а» щодо уточнення складу угідь та 
категорії земель та викласти абзац 1 даного пункту в новій редакції.  

Погодити управлінню Олександрійської єпархії української православної церкви у 
постійне користування місце розташування двох черезсмужних земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування каплиці та майданчика для парковки автомобілів за адресою: 
м. Олександрія, Користівське шосе площами 0,1355 га та 0,1057 га (землі громадського 
призначення) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної 
ділянки у постійне користування. 

Погодити Єременко К.В. місце розташування земельної ділянки по вул. Діброви, 61 в 
оренду на двадцять п’ять років орієнтовною площею 0,0896 га для реконструкції 
багатоквартирного жилого будинку в жилий будинок (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 



   

Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки площею 0,1168 га, що знаходиться в оренді Біланюк І.Б., за адресою: 
пр. Леніна (суміжно з будівлею № 48а) для розширення магазину непродовольчих товарів та 
будівництва адміністративно-побутової будівлі на дві окремі земельні ділянки: площами 
0,1146 га та 0,0022 га. 

Затвердити висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: 
вул. Карла Лібкнехта, 70/1 площею 0,0169 га у сумі 56374,00 грн без ПДВ. 

Погодити здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки, а саме: протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору – 50% від 
вартості ділянки, протягом 3 років – залишок суми рівними частинами, але не рідше ніж 
один раз на три місяці. 
 

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 ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» НА 2015 РІК» за 
основу. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

раціонального використання природних ресурсів – не визначилась, всі інші постійні комісії 
схвалюють проект рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1769 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ» за 
основу. 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

раціонального використання природних ресурсів – не визначилась, всі інші постійні комісії 
схвалюють проект рішення.  

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Горошка А.О. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Горошко А.О. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 

 
 
 



   

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1770 та відповідно до рішення міської ради 

від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його 
виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів виконавчого 
комітету» № 1771 (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 сто п’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         Г. МАРИНЕНКО 


