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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ЕКОНОМІЧНОЇ І ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ПЛАНУВАННЯ,  
БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
26 серпня 2022 року Зала засідань  
 виконавчого комітету, каб. 203 
 
Присутні члени комісії: 6 чол. 
Відсутні 2 члени постійної комісії: Журавльов В.В., Моцний Є.С. 
Запрошені: Косяк В.О., секретар міської ради; 
Мамалат А.А., депутат міської ради; 
Рушковський О.В., депутат міської ради; 
Шклярук Ю.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  
О. Сергій (Яровий), Благочинний Олександрійського району Кропивницької єпархії 
Православної Церкви України; 
Альпов А.В., начальник юридичного управління міської ради;  
Сардига І.М., державний реєстратор. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про заходи щодо створення благодійного фонду для реалізації будівництва храму 

Православної Церкви України в місті Олександрії. 
 

СЛУХАЛИ:  
Про заходи щодо створення благодійного фонду для реалізації будівництва храму 

Православної Церкви України в місті Олександрії. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Заріцький В.В., зазначив, що на засіданні 22 сесії міської ради було внесено проект 
рішення «Про будівництво храму Православної Церкви України в місті Олександрії» та 
прийнято рішення № 461, від 14.07.2022 і в пп. 3,4 даного рішення дано доручення голові 
постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку Заріцькому В.В. вжити заходи щодо створення 
благодійного фонду для реалізації будівництва храму Православної Церкви України в місті 
Олександрії. Оскільки, я не фахівець цієї справи, тому на засіданні присутні спеціалісти, які 
можуть надати фахові рекомендації і консультації. 

 
Заріцький В.В. звернувся до начальника юридичного управління міської ради  

Альпова А.В. щодо визначення правового поля в якому можна виконувати рішення сесії. 
 
Альпов А.В. з - це юридична особа публічного права з певними преференціями і 

обмеженнями та специфікою оподаткування. Найперше потрібно визначити склад 
засновників, далі - визначити мету і цілі діяльності фонду.  
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Сардига І.М., державний реєстратор, пояснила, що участь в об’єднанні є тільки 
добровільною. Представники органів державної влади, місцевого самоврядування не можуть 
входити до складу благодійного фонду. Але будь-який благодійний фонд, в кого є відповідні 
статутні функції, може долучитися до допомоги.  

 
Отець Сергій, зауважив, що так як вже існує релігійна громада, є юридичною особою і 

має рахунок на який зараховуються кошти, то немає сенсу утворювати новий фонд. 
 
Рушковський О.В., чи можемо ми звернутися до релігійної громади щоб вони самі 

збирали кошти на спецрахунок чи створили благодійний фонд, а якщо потрібно буде то 
повернемося до створення благодійного фонду.  

 
Ковальова І.А., зазначила, що не потрібно створювати новий фонд з утриманням 

штатних працівників, треба залишити збір коштів за релігійною організацією. 
 
Дожджаник В. В., зазначив, що доцільність створення благодійного фонду полягає у 

тому, що окремі громадяни не бажають передавати кошти релігійній організації, а довіряють 
саме фонду. Але потрібно врахувати, що близько 20% коштів буде витрачатися на утримання 
фонду. 

 
Шклярук Ю.В., зазначив, що діяльність фонду буде пов’язана не тільки з 

адмініструванням пожертв у вигляді фінансів, але і пожертв у натуральній формі у вигляді 
основних засобів, будівельних матеріалів та інших ресурсів. Тому потрібно визначитись  що 
краще зробити – відкрити релігійній установі окремий спецрахунок або все ж таки створити 
благодійний фонд.  Очевидно, що в одному або іншому випадку є обмеження в 
адмініструванні. 

 
Косяк В.О., зауважила, що для будівництва храму доведеться вносити зміни до 

генерального плану, що передбачає виготовлення містобудівної документації. Під час 
воєнного стану такі проплати з бюджету не проводяться, тому необхідно буде використати 
кошти благодійного фонду. 

 
Отець Сергій, зазначив, що спочатку треба визначитись з земельною ділянкою, а потім 

вирішувати чи потрібно вносити зміни до генерального плану. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ:  

1. Звернутись до релігійної громади Православної Церкви України у місті Олександрії з 
пропозицією відкрити спеціальний рахунок на виконання пп. 3, 4 рішення міської ради № 
461від 14.07.2022 «Про будівництво храму Православної Церкви України в місті 
Олександрії». 

2. В разі необхідності створення благодійного фонду звернутися до депутатів та 
міського голови надати кандидатури учасників благодійного фонду. 
 
 
 
Голова комісії  Віталій ЗАРІЦЬКИЙ 
 
Секретар комісії  Лариса САВЧЕНКО 


