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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
25 грудня 2015 року                                                            м. Олександрія  
        Сесійна зала міської ради 
        (під час пленарного засідання 2  
        сесії міської ради) 
 
ПРИСУТНІ: 
Горошко А.О.  
Гриценко С.П.  
Дожджаник В.В. 
Заріцький В.В.  
Моцний Є.С. 
Олійник Н.В.  
Смакула М.М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд проектів рішень порядку денного 2 сесії міської ради: 
 Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
 Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2016 

рік 
 Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2016 рік 
 Про утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні 

реєстратори Олександрійської міської ради» 
 Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
 Про міський бюджет на 2016 рік 
 Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про внесення змін до міського 
бюджету на 2015 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 06  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити або змінити проект рішення: добавити субвенцію з 
державного бюджету у сумі 1514200 грн у медицину (на заробітну плату), та 563300 грн 
на освіту, у тому числі 422500 грн на заробітну плату (індексація), 140008 грн – на 
підручники.  
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2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Олександрії на 2016 рік.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 06  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити або змінити проект рішення – пункт 9, підпункт 2 
доповнити: створити у місті мережу комунальних аптек при наявності фінансування з 
бюджет. 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про план підготовки регуляторних 
актів міською радою на 2016 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 07  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про утворення виконавчого органу 
Олександрійської міської ради «Державні реєстратори Олександрійської міської ради». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 07  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити проект рішення. Не існує постанови КМУ про порядок 
переведення державних реєстраторів на роботу до місцевої ради. Вивчити це питання 
додатково. 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про збільшення загальної 
чисельності апарату міської ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 07  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити або змінити: При наявності коштів в міському 
бюджеті. 
 
6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про міський бюджет на 2016 рік.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 07  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити або змінити проект рішення – по коду 120201 
(класифікація 0830) залишити – 100000 грн; 235000 грн – закласти по спецфонду код 
08800 на створення мережі комунальних аптек. 
 
7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про утворення, визначення 
чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради 7 скликання. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 05  «ПРОТИ» - 01   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або замінити проект рішення: 
1. Внести зміни в ч.2 даного проекту рішення та затвердити персональний склад 

виконавчого комітету відповідно до пропозицій комісії, а саме: 
1) Олександрійський міський голова 
(за посадою) 

Цапюк Степан Кирилович 

2) Секретар міської ради 
(за посадою) 

Богоявленська Олена Миколаївна 

у тому числі на посадах: 
3) Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 
ради 

Гоморя Володимир Іванович 

4) Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Гончаренко Олександр Миколайович 

5) Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Бандурко Тетяна Володимирівна 

6) Керуючий справами виконавчого 
комітету 

Гулий Андрій Васильович 

та членами виконавчого комітету  
7) Член виконавчого комітету Савченко Лариса Миколаївна 
8) Член виконавчого комітету Рушковський Олександр Олександрович 

9) Член виконавчого комітету Ковальчук Володимир Іванович 
10) Член виконавчого комітету Півняк Вадим Григорович 
11) Член виконавчого комітету Артемьєв Вячеслав Володимирович 
12) Член виконавчого комітету Конюшенко Володимир Іванович 
13) Член виконавчого комітету Воропаєв Олександр Володимирович 
14) Член виконавчого комітету Воронков Роман Володимирович 
15) Член виконавчого комітету Кісєльов Юрій Володимирович 
16) Член виконавчого комітету Литвин Анатолій Васильович 
17) Член виконавчого комітету Недобиткін Віктор Олексійович 

2. Прийняти проект рішення в цілому з урахуванням проголосованих пропозицій та 
висновків постійних комісій радою. 

 
Окрема думка депутата міської ради Горошка А.О.: 
Пропозиції щодо кандидатур членів виконкому вносить виключно міський голова. 
 

 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________  С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії: ______________________  Н. ОЛІЙНИК 


