ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ДРУГОЇ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

11, 25 грудня 2015 року

№2
м. Олександрія
Перше пленарне засідання

11 грудня 2015 року
Початок – 11.00
Закінчення – 12.00
Всього обрано депутатів – 36, з них:
Присутні – 33 чол. (додаток 2)
Відсутні – 3 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Другу сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло
33 депутати.
Друга сесія скликана відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, частин
4,9,12,14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Видане
відповідне розпорядження від 10.12.2015 року № р-187-з «Про скликання другої сесії
Олександрійської міської ради 7 скликання».
Другу сесію міської ради 7 скликання оголосив відкритою.
/прозвучав Державний Гімн України/
На підставі пункту 17 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:
Бондаренко
Олена Анатоліївна
Головачова
Оксана Володимирівна
Нєгіна
Оксана Юріївна

- депутат міської ради
- депутат міської ради
- депутат міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад секретаріату сесії.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Алімов
- депутат міської ради
Євген Володимирович
Горошко
- депутат міської ради
Анатолій Олегович
Моцний
- депутат міської ради
Євген Сергійович
ГОЛОСУВАЛИ:
За склад лічильної комісії сесії.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Моцного Є.С.
Порядок денний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про регламент Олександрійської міської ради 7 скликання
Про утворення постійних комісій міської ради 7 скликання
Про обрання постійних комісій міської ради 7 скликання та затвердження
положень про них (7 проектів рішень)
Про обрання голів постійних комісій міської ради 7 скликання (7 проектів рішень)
Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради 7 скликання
Про обрання секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання (3 проекти
рішень)
Доповідач:
Цапюк
- міський голова
Степан Кирилович
Баранов
- координатор Підготовчої депутатської групи
Іван Михайлович

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.

Богоявленська О.М., депутат міської ради:
Повідомила, що наразі ще триває робота Підготовчої групи по розробці проектів
другої сесії. Запропонувала на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянути три
проекти рішень:
- Про утворення постійних комісій міської ради 7 скликання;
- Про обрання постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування,
бюджету і фінансів, регуляторної політики та затвердження положення про постійну
комісію;
- Про обрання голови постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку
та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
Та, на виконання депутатського звернення, оголошеного на першій сесії міської ради,
до запропонованого порядку денного додати питання «Про затвердження програми
соціально-економічного розвитку міста Олександрії на 2016 рік» та «Про міський бюджет на
2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію, оголошену депутатом Богоявленською О.М.
Результати голосування:
«За» - 24; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував перед питанням «Про утворення, визначення чисельності, затвердження
персонального складу виконавчого комітету міської ради 7 скликання» включити розгляд
питання «Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради та керуючого справами виконавчого комітету».
Цапюк С.К., міський голова:
Зауважив, що чинним законодавством України та, зокрема, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», такого не передбачено.
Давиденко Л.В., депутат Кіровоградської обласної ради:
Повідомила, що відповідно до законодавства України та чинного регламенту міської
ради прерогативою міського голови є внесення пропозицій по складу виконавчого комітету.
Право депутатів визначитись у який спосіб голосувати за членів виконавчого комітету.
Депутат Гриценко С.П. зняв свою пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
За порядок денний в цілому.
Результати голосування:
«За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв,
звернень.
Оголосив про утворення міжфракційного об’єднання навколо міського голови
«Патріоти Олександрії».

Горошко А.О., депутат міської ради:
Повідомив про створення депутатської фракції «Опозиційний блок» в
Олександрійській міській раді у кількості 8 депутатів: Горошка А.О., Банковського О.Г.,
Кісельової Г.О., Долгіх О.Л., Лоцмана В.О., Приходька В.М., Темник Т.В., Головачової О.В.
Керівником фракції обрано Горошка А.О.
Фракція ставить перед собою завдання об’єднуватися навколо стратегічного розвитку
міста, поліпшення життєвого рівня мешканців міста.
1. СЛУХАЛИ:
ПРО УТВОРЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що проектом рішення за поданням Підготовчої групи пропонується утворити
на термін повноважень Олександрійської міської ради 7 скликання постійні комісії міської
ради:
- з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту,
гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції;
- з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури,
містобудування та раціонального використання природних ресурсів;
- з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної
політики;
- з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери
послуг, євроінтеграції та інвестицій;
- з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту;
- з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення;
- з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1 (додаток 1).
2. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що проектом рішення на підставі заяв депутатів пропонується обрати
постійну комісію з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики у кількості 7 осіб та затвердити її у складі: Горошка А.О.,
Гриценка С.П., Дожджаника В.В., Заріцького В.В., Моцного Є.С., Олійник Н.В.,
Смакули М.М.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.

ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Попросив перед голосуванням оголосити перерву на 5 хв. для проведення
консультацій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За оголошення перерви на 5 хв.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
/після перерви/
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань стратегічного розвитку та
планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики. Прийняти рішення міської
ради № 2 (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ,
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що проектом рішення пропонується обрати голову постійної комісії з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Запропонував обрати головою комісії Заріцького В.В.
ВИСТУПИЛИ:
Заріцький В.В., депутат міської ради:
Подякував за пропозицію, але, враховуючи пропозицію Підготовчої групи, яка
підтримала кандидатуру Гриценка С.П., оголосив про самовідвід.
Головачова О.В., депутат міської ради:
Запропонувала кандидатуру Горошка А.О. на посаду голови комісії.

Головуючий сесії:
Повідомив, що відповідно до Положення про комісію голова постійної комісії міської
ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної
політики працює безпосередньо з міським головою. Тому, для ефективної роботи комісії
було б краще щоб міський голова особисто подавав кандидатуру на голову постійної комісії.
Після конфлікту у 2010 році між міським головою Скічком О.О. та його заступником з
питань житлово-комунального господарства Гриценком С.П., останній був звільнений з
посади.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Повідомив, що працюючи заступником міського голови, вів себе чесно, зламав
існуючу корупційну схему, але був поставлений у такі рамки, що всі фінансові документи по
житлово-комунальному господарству мав підписувати тодішній перший заступник міського
голови Цапюк С.К.
Після того як він навмисне затримав у себе на розгляді масу документів, не було
можливості профінансувати галузеві виплати, серед працівників комунальних підприємств
виникло незадоволення і вони зібралися на мітинг біля міської ради. Він прийняв рішення
написати заяву про звільнення.
Всі заявлені на його адресу звинувачення вважає безпідставними, і планує вирішити
їх в судовому порядку.
Давиденко Л.В., депутат Кіровоградської обласної ради:
Повідомила, що всі неправдиві звинувачення на її адресу та адресу міського голови
буде скасовано у судовому порядку. Оскільки команда, яка працювала з міським головою у
2010 році, складалася з представників різних політичних сил, то зазначеної Гриценком С.П.
ситуації взагалі не могло бути.
Вказала на неефективну роботу Гриценка С.П. на посаді заступника міського голови з
житлово-комунального господарства.
Смакула М.М., депутат міської ради:
Закликав депутатів підтримати кандидатуру Гриценка С.П. на посаду голови
постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і
фінансів, регуляторної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
За кандидатуру Горошка А.О. на посаду голови постійної комісії міської ради з
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
Результати голосування: «За» - 09; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
Головуючий сесії:
Запропонував підтримати кандидатуру Дожджаника В.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За кандидатуру Дожджаника В.В. на посаду голови постійної комісії міської ради з
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.

Головуючий сесії:
Запропонував підтримати кандидатуру Моцного Є.С.

Моцний Є.С., депутат міської ради:
Подякував за пропозицію, але, враховуючи відсутність досвіду та відповідного фаху,
оголосив про самовідвід.
Головуючий сесії:
Запропонував підтримати кандидатуру Олійник Н.В.
Олійник Н.В., депутат міської ради:
Подякувала за пропозицію, але, враховуючи відсутність досвіду, оголосила про
самовідвід.
Головуючий сесії:
Запропонував підтримати кандидатуру Смакули М.М.
Смакула М.М., депутат міської ради:
Подякував за пропозицію, оголосив про самовідвід.
Головуючий сесії:
Запропонував підтримати кандидатуру Гриценка С.П.
ГОЛОСУВАЛИ:
За кандидатуру Гриценка С.П. на посаду голови постійної комісії міської ради з
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
Горошко А.О., депутат міської ради, член лічильної комісії:
Зауважив, що депутат Гриценко С.П., має конфлікт інтересів, не повинен голосувати,
та неможна враховуати його голос.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив про відсутність конфлікту інтересів та брав участь у голосуванні.
Результати голосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Подякував депутатам за підтримку і запевнив, що буде плідно та ефективно
працювати на посаді голови постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та
планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики з міським головою та депутатським
корпусом.
Пообіцяв виконати свою передвиборчу програму та перевірити діяльність всіх
комунальних підприємств у 2015 році.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 3 (додаток 1).

Головуючий сесії:
Запропонував пропустити розгляд 1 та 5 питань порядку денного, оскільки вони ще
опрацьовуються Підготовчою групою, та перейти до розгляду 6 питання «Про обрання
секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання».
4. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7
СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що після консультацій з депутатами міської ради, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.
26, ст. 50, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозицію міського голови, запропонував підтримати на посаду секретаря
Олександрійської міської ради Коломійцева Андрія Олександровича.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив, що таке рішення незаконно зараз приймати, оскільки ще немає постійних
комісій, відповідно не буде висновків.
Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету:
Зазначив, що питання другої сесії розглядаються без висновків постійних комісій.
Баранов І.М., координатор Підготовчої групи:
Повідомив, що наразі депутати Підготовчої групи працюють над текстом Регламенту.
Сесія була скликана в терміновому режимі на прохання міського голови для обрання
постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики та можливості фінансування виборів в Димитровській селищній раді і
розподілу субвенції з обласного бюджету.
Звернувся до міського голови з проханням оголосити переву у роботі сесії на
невизначений термін.
ГОЛОСУВАЛИ:
За оголошення перерви у роботі сесії на невизначений термін.
Результати голосування: «За» - 19; «Проти» - 8; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на невизначений термін.
/після перерви/

Друге пленарне засідання
25 грудня 2015 року
Початок – 09.00
Закінчення – 13.30
Всього обрано депутатів – 36, з них:
Присутні – 36 чол. (додаток 2)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Пленарне засідання розпочав міський голова Цапюк С.К.
Нагадав присутнім склад робочих органів сесії та порядок денний. Враховуючи, те,
що на першому плераному засіданні було додатково включено Програму економічного і
соціального розвитку міста Олександрії на 2016 рік та міський бюджет на 2016 рік,
запропонував доповнити порядок денний наступними питаннями, які необхідно розглянути
перед затвердженням міського бюджету на 2016 рік:
1.
2.

3.

4.

Про утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні
реєстратори Олександрійської міської ради»
Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради
Доповідач:
Цапюк
- міський голова
Степан Кирилович
Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2016 рік
Доповідач:
Черевашко
- начальник управління економіки міської ради
Ростислав Євгенійович
Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна

ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував проголосувати за повернення до голосування за порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію повернутися до голосування за порядок денний.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Коломійцев А.О., депутат міської ради:
Запропонував розглянути на сьогоднішньому засіданні проект рішення «Про внесення
змін до міського бюджету на 2015 рік», включивши в нього розподіл субвенції, яку
напередодні затверджувала постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування,
бюджету і фінансів, регуляторної політики, та субвенцій, які сьогодні надійдуть відповідно
до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Сьогоднішні
субвенції будуть направлені на освітню та медичну галузі.
Запропонував визначити наступну черговість розгляду питань:
Спочатку всі питання до № 4 відповідно до розданого порядку денного, потім:

-

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік
Про програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2016 рік
Про міський бюджет на 2016 рік
Про утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні
реєстратори Олександрійської міської ради»
Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради
Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2016 рік
Про утворення та затвердження складу лічильної комісії по обранню таємним
голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання
Про затвердження зразків документів лічильної комісії по обранню таємним
голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання
Про обрання cекретаря Олександрійської міської ради 7 скликання
Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради 7 скликання

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію щодо встановлення черговості розгляду питань порядку денного,
оголошену депутатом Коломійцевим А.О.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За затвердження порядку денного в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
1. СЛУХАЛИ:
ПРО РЕГЛАМЕНТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на розгляд депутатів представлений проект рішення, розроблений
Підготовчою депутатською групою. За основу було взято Регламент Львівської міської ради.
За пропозицією Підготовчої групи проект Регламенту був направлений на експертизу
в юридичне управління міської ради. За результатами експертизи проект рішення визнано
незаконним в частині 26 пунктів.
ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив, що кожна стаття проекту Регламенту вивірялася Підготовчою депутатською
групою на відповідність нормам законодавства. Запропонував прийняти проект рішення за
основу, а потім надати слово юристу для обґрунтування зауважень.
Банковський О.Г., депутат міської ради:
Запропонував зняти з розгляду проект рішення, оскільки він являється незаконним.
Баранов І.М., депутат міської ради:
Запропонував прийняти проект рішення за основу, оголосити перерву для вивчення
зауважень юридичного управління.
Зауважив, що в Підготовчій депутатській групі працював фаховий юрист
Банковський О.Г., і не зрозуміло чому він на засіданнях групи не висловлював зауваження,
звідки вони взялися. Всі представники «Опозиційного блоку», при розробці Регламенту,
утримувалися від голосування та коментарів, а тепер влаштовують шоу.

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

ВИСТУПИЛИ:
Скляр Ю.А., в.о. начальника юридичного управління міської ради:
Зупинився на основних зауваженнях стосовно проекту Реламенту Олександрійської
міської ради 7 скликання.
Зазначив, що відповідно до статті 19 Конституції України – органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи надані позиції, пропозиції, зауваження та доповнення щодо проекту Регламенту
Олександрійської міської ради 7 скликання та зазначену норму Основного Закону – внесений
Підготовчою депутатською групою проект Регламенту Олександрійської міської ради 7
скликання, у випадку його прийняття міською радою буде суперечити Конституції та
законам України, а тому зазначені в юридичному висновку окремі статті та положення
проекту Регламенту підлягатимуть скасуванню в судовому порядку.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив, що Регламент міської ради є внутрішнім документом. І будь-які позиції,
прописані в ньому, які не суперечать чинному законодавству, є законними. В жодному
нормативному акті України не визначено, що міська рада не може утворювати колегіальних
органів для роботи сесії. Аналогічні Колегії Ради утворені у Київській, Львівській,
Ніжинській та інших радах.
Баранов І.М., депутат міської ради:
Запропонував оголосити перерву на 15 хв. для вивчення висновків юридичного
управління.
ГОЛОСУВАЛИ:
За оголошення перерви.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на 15 хв.
/після перерви/
Баранов І.М., депутат міської ради:
Повідомив, що Підготовча депутатська група ознайомилась із зауваженнями
юридичного управління міської ради і не знайшла моментів, які протирічать чинному
законодавству.
Запропонував прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 4 (додаток 1).
Головуючий сесії:
Повідомив, що відповідно до пункту 4 частини 4 статті 42, частини 4 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» має намір скористатись своїм правом не
підписувати це рішення та зупинити його дію і внести на повторний розгляд міської ради.
(Відповідно до розпорядження міського голови від 29 грудня 2015 року № р-194-з
«Про зупинення рішення Олександрійської міської ради "Про Регламент Олександрійської
міської ради 7 скликання" від 25.12.2015 р. № 4» рішення зупинене, повторний розгляд
рішення був призначений на 12.01.2016).
2. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ,
ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, РЕГЛАМЕНТУ,
ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку,
регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції у складі:
Воробченка М.М., Банковського О.Г., Мацака Я.О. , Нєгіної О.Ю.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого
самоврядування та запобігання корупції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань законності, депутатської
діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та
запобігання корупції. Прийняти рішення міської ради № 5 (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ,
МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів у складі:
Долгіх О.Л., Жежері В.О., Матвієнка М.В., Сулятицького М.М., Ходака О.В.,
Холохоленка О.А.

Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та
раціонального використання природних ресурсів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань комунальної власності,
житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального
використання природних ресурсів. Прийняти рішення міської ради № 6 (додаток 1).
4. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ,
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ І СФЕРИ ПОСЛУГ,
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і
сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій у складі: Богоявленської О.М., Бойка Ю.Р.,
Бондаренко О.А., Коломійцева А.О., Лоцмана В.О., Острівного М.С., Руденка І.І.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції
та інвестицій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та
інвестицій. Прийняти рішення міської ради № 7 (додаток 1).
5. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ,
КУЛЬТУРИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ, СІМ’Ї, МОЛОДІ, ФІЗКУЛЬТУРИ ТА
СПОРТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.

Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту у складі: Баранова І.М., Кісельової Г.О., Мельника С.Ю.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань освіти і
науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань освіти і науки, культури та
відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. Прийняти рішення
міської ради № 8 (додаток 1).
6. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,
МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту
населення у складі: Приходька В.М., Темник Т.В., Хірси В.П.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення. Прийняти рішення міської
ради № 9 (додаток 1).
7. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА,
ЖИТЛА,
ЗЕМЛІ
ТА
РЕГУЛЮВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН
ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що на підставі заяв депутатів проектом рішення пропонується обрати
постійну комісію з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних

відносин у складі: Алімова Є.В., Головачової О.В., Данільченка В.Є., Колісника Д.О.,
Ракути С.М., Шевченка П.М.
Також пропонується затвердити положення про постійну комісію з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про постійну комісію з питань приватизації майна,
житла, землі та регулювання земельних відносин. Прийняти рішення міської ради № 10
(додаток 1).
8. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ,
РЕГЛАМЕНТУ,
ГЛАСНОСТІ,
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ТА
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Воробченка М.М. головою постійної комісії
міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту,
гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 11 (додаток 1).
9. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Сулятицького М.М. головою постійної комісії
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів.

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 12 (додаток 1).
10. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ І
СФЕРИ ПОСЛУГ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Острівного М.С. головою постійної комісії
міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери
послуг, євроінтеграції та інвестицій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 13 (додаток 1).
11. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ОСВІТИ І НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ, СІМ’Ї, МОЛОДІ,
ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Мельника С.Ю. головою постійної комісії
міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 14 (додаток 1).
12. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Хірсу В.П. головою постійної комісії міської
ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 15 (додаток 1).
13. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЖИТЛА, ЗЕМЛІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради та Підготовчої
групи проектом рішення пропонується обрати Ракуту С.М. головою постійної комісії міської
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 16 (додаток 1).
Головуючий сесії:
Повідомив, що далі у порядку денному стоять питання, які потребують розгляду у
постійних комісіях міської ради. Запропонував заслухати інформації з цих питань, а потім
зробити перерву на засідання постійних комісій.
Запитав чи є заперечення. Заперечень не надійшло.

14. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК.
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Зменшити загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету на суму 9395100
грн, у тому числі за рахунок:
- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу на суму 1267000 грн;
- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
на суму 11153200 грн;
- збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з
послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини
доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму 758100 грн;
- збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу на суму 189200 грн;
- збільшення 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
на суму 2127800 грн.
Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського
бюджету.
Викласти додаток 2 у новій редакції.
Повідомила, що відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 25 грудня 2015 року № 523-р «Про затвердження розподілу
освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік»
проект рішення пропонується доповнити абзацом «…збільшення освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на суму 563300 грн та медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1514200 грн згідно з додатками 1, 3, 3-а»
та доповнити відповідні додатки.
Запропонувала врахувати зазначені доповнення в проекті рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував врахувати в проекті рішення субвенції з обласного бюджету, які
оголосила Грищенко О.В.
15. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2016 РІК.
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму
економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2016 рік.
Проектом рішення пропонується вважати головним завданням виконавчих органів
міської ради, керівників підприємств та організацій: забезпечення виконання основних
показників програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2016 рік;
ефективне використання соціального, економічного, ресурсного потенціалу; створення умов
для підвищення добробуту населення, особливо для учасників АТО, сімей учасників АТО і
переселенців, за рахунок: розвитку галузей матеріального виробництва, посилення
соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, створення нових робочих місць
та забезпечення продуктивної зайнятості населення; розширення внутрішнього споживчого
ринку та підтримку малого та середнього бізнесу, підвищення бюджетоспроможності міста,
розвиток інвестиційної діяльності.
Повідомив, що депутати міської ради детально були ознайомлені із основними
позиціями Програми під час засідань Підготовчої депутатської групи та на громадських
слуханнях 24.12.2015.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував врахувати в проекті рішення пропозицію постійної комісії з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики щодо
створення у місті мережі комунальних аптек.
16. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЛАН ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ МІСЬКОЮ РАДОЮ НА
2016 РІК.
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити план підготовки
регуляторних актів міською радою на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

17. СЛУХАЛИ:
ПРО УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРАТОРИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ».
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 26.11.2015 № 835-VІІІ «Про
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 664 «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», у
зв’язку з передачею органам місцевого самоврядування повноважень з надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, враховуючи службову записку начальника Олександрійського міськрайонного
управління юстиції Тригуб В.Ф. від 09.12.2015 № 01/01-07/605, за поданням міського голови
Цапюка С.К. проектом рішення пропонується утворити виконавчий орган Олександрійської
міської ради «Державні реєстратори Олександрійської міської ради» за рахунок збільшення
загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на дві штатні одиниці.
Затвердити
положення про
виконавчий
орган
«Державні реєстратори
Олександрійської міської ради».
При цьому внести зміни до рішення міської ради від 27.03.2015 № 1593 «Про
затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів», а саме:
затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості
174 штатні одиниці, та внести зміни до рішення міської ради від 23.11.2010 № 19 «Про
затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату
ради та її виконавчих органів», а саме: структуру виконавчих органів Олександрійської
міської ради доповнити виконавчим органом «Державні реєстратори Олександрійської
міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
18. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що відповідно до ст.ст. 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст. 6 Закону України «Про
внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з
метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Олександрії та
подальшого спрощення надання адміністративних послуг в м. Олександрії, враховуючи
подання міського голови Цапюка С.К. проектом рішення пропонується збільшити загальну
чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 3 штатні одиниці та ввести їх
до управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг
Олександрійської міської ради.
Внести зміни до рішення міської ради від 23.03.2015 № 1593 «Про затвердження
загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів», а саме: затвердити

загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 177 штатних
одиниць.».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
19. СЛУХАЛИ:
ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 РІК.
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Визначити на 2016 рік:
доходи міського бюджету у сумі 456771278 грн, у тому числі доходи загального
фонду міського бюджету – 445110350 грн, доходи спеціального фонду міського бюджету –
11660928 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 456771278 грн, у тому числі видатки загального
фонду міського бюджету – 439171050 грн, видатки спеціального фонду міського
бюджету – 17600228 грн;
профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5939300 грн згідно з додатком 2
до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5939300 грн згідно з додатком 2
до цього рішення.
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 439171050 грн та спеціальному фонду
17600228 грн, згідно з додатками 3, 3-а, 4 до цього рішення.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
50000 грн.
Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти, а саме субвенцію із загального
фонду міського бюджету Димитровському селищному бюджету у сумі 710000 грн та
спрямувати на утримання Димитровського будинку культури згідно з додатком 5 до цього
рішення.
Установити наступний порядок розподілу субвенції на утримання селищного будинку
культури за такою формулою:
Vk = K x Kkk x Nіs
K = Vkm / Nі
де Vkm – плановий показник суми видатків по захищеним статтям по галузі
«Культура» затверджений у міському бюджеті на 2016 рік;
Nі – чисельність наявного населення міста Олександрії, станом на 1 січня, що передує
планованому;
Nіs – чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, станом на 1 січня, що передує планованому;
Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурноосвітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого
самоврядування.
Затвердити Ккк = 0, 0,828.
Затвердити на 2016 рік фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів
бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 2400000 грн.
Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на
2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих
програм у сумі 22508200 грн згідно з додатком 8 до цього рішення.
Затвердити у міському бюджеті за рахунок коштів бюджету розвитку 1914300 грн для
забезпечення гарантії Олександрійської міської ради на випадок невиконання боргових
зобов’язань комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Олександрійської міської
ради за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації для виконання
інвестиційного проекту «Реконструкція ЦТП №118 під газову котельну в м. Олександрія»
згідно з додатком 4 до цього рішення.
Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському
голові або, у разі його відсутності – першому заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та
затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в
першочерговому порядку потребу в асигнуваннях:
на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за електричну на теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
Надати право фінансовому управлінню міської ради у разі внесення змін
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради до
затверджених обласною радою обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
на виконання програм соціального захисту населення та інших субвенцій вносити протягом
2016 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків за погодженням з постійною
комісією міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики з наступним затвердженням на сесії міської ради.
Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного
кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72
Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64
Бюджетного кодексу України.
Установити, що у спеціальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями
71, 72 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691
Бюджетного кодексу України.
У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів
міського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у
межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах
міського бюджету.
Рекомендувати фінансовому управлінню міської ради, управлінню економіки міської
ради та зажадати від Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції державної
фіскальної служби України забезпечити у 2016 році виконання затверджених органом
місцевого самоврядування показників податкових і неподаткових надходжень загального і
спеціального фондів міського бюджету.
Встановити, що додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Повідомила, що депутати міської ради детально були ознайомлені із основними
цифрами проекту бюджету під час засідань Підготовчої депутатської групи та на
громадських слуханнях 24.12.2015.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ВИСТУПИЛИ:
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував врахувати в проекті рішення висновок постійної комісії з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, а саме: по
коду 120201 (газета «Вільне Слово») зняти 235 тис.грн, залишити – 100 тис. грн.
Зняті 235 тис.грн закласти у спецфонд на створення мережі комунальних аптек.
Повідомив, що є звернення громадян з проханням створити мережу комунальних аптек з
низькими цінами. Вже є попередні напрацювання, домовленості та знайдені приміщення.
Відкриття мережі комунальних аптек стане реальною підтримкою пенсіонерів міста.
Заперечив проти надання допомоги з міського бюджету приватним аптекам, зокрема «Ліки
Кіровоградщини».
Головуючий сесії:
Зазначив, що міський бюджет не дотує жодну приватну аптеку. Державне
фінансування відбувається після проведення тендерів.
Грищенко О.В.:
Зазначила, що міська рада не має права напряму фінансувати з міського бюджету
приватні підприємства.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на 30 хв. для підготовки висновків постійних комісій
міської ради із розглянутих питань.
/після перерви/
ГОЛОСУВАЛИ:
Продовження розгляду проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК».

Висновки постійних комісій:
Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики запропонувала 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; всі інші постійні комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозицій доповнити проект рішення
освітньою субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 563300 грн та
медичною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1514200 грн.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 17 (додаток 1).
Продовження розгляду проекту рішення «ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2016 РІК».
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення –
пункт 9, підпункт 2 доповнити: створити у місті мережу комунальних аптек при наявності
фінансування з бюджету, всі інші постійні комісії схвалили проект рішення.
Головуючий сесії:
Запропонував у пропозицію комісії додати фразу «…при наявності бізнес-плану
та…».
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуваннями доповнень головуючого сесії та постійної
комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на
2016 рік. Прийняти рішення міської ради № 18 (додаток 1).
Продовження розгляду проекту рішення «ПРО ПЛАН
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ МІСЬКОЮ РАДОЮ НА 2016 РІК».
Висновки постійних комісій:
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.

ПІДГОТОВКИ

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити план підготовки регуляторних актів міською радою на 2016 рік.
Прийняти рішення міської ради № 19 (додаток 1).

Продовження розгляду проекту рішення «ПРО УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРАТОРИ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»».
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань стратегічного Відхилити.
розвитку та планування, бюджету
Не існує постанови КМУ про порядок
і фінансів, регуляторної політики
переведення державних реєстраторів на роботу
до місцевої ради. Вивчити це питання додатково.
Комісія з питань промисловості, Відхилити.
підприємництва,
транспорту,
Відсутня постанова КМУ «Про порядок
зв’язку, торгівлі і сфери послуг,
переведення державних реєстраторів на роботу в
євроінтеграції та інвестицій
ОМС».
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
Головуючий сесії:
Повідомив, що у разі неприйняття даного рішення з нового року державні
реєстратори не матимуть змоги працювати і міська рада не буде виконувати доручені їй
державою функції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію постійних комісій з питань стратегічного розвитку та планування,
бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань промисловості, підприємництва,
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій відхилити проект
рішення.
Результати голосування: «За» - 19; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому в редакції «Відхилити».
Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Відхилити проект рішення «ПРО УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
"ДЕРЖАВНІ
РЕЄСТРАТОРИ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"». Прийняти рішення про відхилення № 20
(додатки 1, 5).
Продовження розгляду проекту рішення «ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ЧИСЕЛЬНОСТІ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ».
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань стратегічного Схвалити та доповнити або змінити:
розвитку та планування, бюджету
При наявності коштів в міському бюджеті.
і фінансів, регуляторної політики
Комісія з питань промисловості, Відхилити.
підприємництва,
транспорту,
Відсутня постанова КМУ «Про порядок
зв’язку, торгівлі і сфери послуг,
переведення державних реєстраторів на роботу в
євроінтеграції та інвестицій
ОМС».
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому в редакції «Відхилити».
Результати голосування: «За» - 24; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Відхилити проект рішення «ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ». Прийняти рішення про відхилення № 21 (додатки 1, 5).
Продовження розгляду проекту рішення «ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016
РІК».
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики запропонувала 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; всі інші постійні комісії –
схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 22 (додаток 1).
20. СЛУХАЛИ:
ПРО УТВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПО
ОБРАННЮ ТАЄМНИМ ГОЛОСУВАННЯМ СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що відповідно до п. 4 ст. 26, ст. 48, п. 3 ст. 59 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Регламенту Олександрійської міської ради 6 скликання
проектом рішення пропонується утворити лічильну комісію по обранню таємним
голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання. Підготовча депутатська
група до складу лічильної комісії запропонувала з осіб: Банковського О.Г., Заріцького В.В.,
Колісника Д.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 23 (додаток 1).
Головуючий сесії:
Оголосив перерву на 15 хв. для засідання лічильної комісії по таємному голосуванню
для підготовки проведення процедури таємного голосування.
/після перерви/

21. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ ДОКУМЕНТІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПО
ОБРАННЮ ТАЄМНИМ ГОЛОСУВАННЯМ СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Заріцький В.В., депутат міської ради, голова лічильної комісії по обранню
таємним голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання.
Зачитав протокол лічильної комісії по обранню таємним голосуванням секретаря
Олександрійської міської ради 7 скликання про розподіл обов’язків між членами лічильної
комісії та описав порядок проведення таємного голосування.
Запропонував міській раді затвердити зразки документів лічильної комісії по обранню
таємним голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання.
Головуючий сесії:
Запропонував прийняти проект рішення «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ
ДОКУМЕНТІВ
ЛІЧИЛЬНОЇ
КОМІСІЇ
ПО
ОБРАННЮ
ТАЄМНИМ
ГОЛОСУВАННЯМ СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7
СКЛИКАННЯ» за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити зразки документів лічильної комісії по обранню таємним
голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання. Прийняти
рішення міської ради № 24 (додаток 1).
22. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7
СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Запропонував Богоявленську О.М., депутата міської ради, обрати секретарем
Олександрійської міської ради 7 скликання.
Запропонував проект рішення прийняти за основу.
Богоявленська О.М., депутат міської ради:
Оголосила заяву про наявність конфлікту інтересів та повідомила, що не буде брати
участь у голосуванні із зазначеного проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Головуючий сесії:
Запропонував лічильній комісії на чолі з Заріцьким В.В. приступити до проведення
процедури таємного голосування по обранню секретаря Олександрійської міської ради 7
скликання.
/проведення таємного голосування/

ВИСТУПИЛИ:
Заріцький В.В., депутат міської ради, голова лічильної комісії по обранню таємним
голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання:
Оголосив протокол лічильної комісії про результати обрання таємним голосуванням
секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання.
Повідомив, що лічильна комісія вважає обрання секретаря Олександрійської міської
ради 7 скликання таким, що відбулося та пропонує вважати обраним секретарем
Олександрійської міської ради 7 скликання Богоявленську О.М., депутата міської ради.
Пропонує внести на затвердження міською радою результати таємного голосування
щодо обрання секретаря Олександрійської міської ради 7 скликання (протокол) та прийняти
в цілому проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За затвердження результатів таємного голосування та прийняття проекту рішення в
цілому.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Вважати обраним секретарем міської ради 7 скликання Богоявленську О.М.
Прийняти рішення міської ради № 25 (додаток 1).
23. СЛУХАЛИ:
ПРО УТВОРЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 7
СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що відповідно до ст. 26, ч. 2 ст. 51, п 5. ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 3, 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» проектом рішення пропонує утворити виконавчий комітет
Олександрійської міської ради 7 скликання у кількості 17 осіб. Зачитав його персональний
склад.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву на 10 хв. Для розгляду проекту рішення в постійних комісіях та
підготовки висновків з цього питання.
/після перерви/
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку,
регламенту,
гласності,
місцевого
самоврядування та запобігання
корупції

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:
3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
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 Банковського О.Г.:
Пунктом 5 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
визначено виключне право міського голови вносити на розгляд ради пропозиції про
кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради. Висновок депутатської комісії
прямо порушує законодавчо визначене право міського голови.
Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства,
архітектури,
містобудування та раціонального
використання
природних
ресурсів

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:

3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
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.
Комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету
і фінансів, регуляторної політики

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:
3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
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.
Комісія з питань промисловості, підприємництва,
транспорту,
зв’язку, торгівлі і сфери послуг,
євроінтеграції та інвестицій

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:
3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
та членами виконавчого комітету
7) Член виконавчого комітету
Савченко Лариса Миколаївна
8) Член виконавчого комітету
Рушковський Олександр Олександрович
9) Член виконавчого комітету
10) Член виконавчого комітету
11) Член виконавчого комітету
12) Член виконавчого комітету
13) Член виконавчого комітету
14) Член виконавчого комітету
15) Член виконавчого комітету
16) Член виконавчого комітету
17) Член виконавчого комітету

Ковальчук Володимир Іванович
Півняк Вадим Григорович
Артемьєв Вячеслав Володимирович
Конюшенко Володимир Іванович
Воропаєв Олександр Володимирович
Воронков Роман Володимирович
Кісєльов Юрій Володимирович
Литвин Анатолій Васильович
Недобиткін Віктор Олексійович

2. Прийняти проект рішення в цілому з урахуванням проголосованих пропозицій та
висновків постійних комісій радою.
Окрема думка депутата міської ради Лоцмана В.О.:
Я не згодний з рішенням комісії про внесення змін до персонального складу
запропонованим головою комісії.
Комісія з питань освіти і науки, культури
та
відродження
духовності,
сім’ї,
молоді,
фізкультури та спорту

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:
3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
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 Кісельової Г.О.:
Підтримую думку міського голови та його пропозицію.
Висновок є порушенням ст. 42 п. 5 ч. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».

Комісія з питань охорони здоров’я,
материнства,
дитинства, соціального захисту
населення

Схвалити.

Окрема думка депутата міської ради Хірси В.П.:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)
у тому числі на посадах:
3) Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
4) Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
5) Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
6) Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
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.
Комісія з питань приватизації майна,
житла,
землі
та
регулювання земельних відносин

Схвалити та доповнити або замінити проект
рішення:
Комісія, розглянувши проект рішення Про
утворення,
визначення
чисельності,
затвердження персонального складу виконавчого
комітету
Олександрійської
міської
ради,
ВИРІШИЛА:
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
Цапюк Степан Кирилович
(за посадою)
2) Секретар міської ради
Богоявленська Олена Миколаївна
(за посадою)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

у тому числі на посадах:
Перший заступник міського голови з Гоморя Володимир Іванович
питань діяльності виконавчих органів
ради
Заступник міського голови з питань Гончаренко Олександр Миколайович
діяльності виконавчих органів ради
Заступник міського голови з питань Бандурко Тетяна Володимирівна
діяльності виконавчих органів ради
Керуючий справами виконавчого
Гулий Андрій Васильович
комітету
та членами виконавчого комітету
Член виконавчого комітету
Савченко Лариса Миколаївна
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 Головачової О.В.:
За пропозицію міського голови.
Головуючий сесії:
Зачитав висновки, зазначив, що відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» міський голова вносить кандидатури до складу виконавчого
комітету.
Поданими висновками депутати порушили право міського голови. Тому міський
голова може їх не враховувати і ставить на голосування проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Відхилити
проект
рішення
«ПРО
УТВОРЕННЯ,
ВИЗНАЧЕННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ». Прийняти рішення про відхилення
№ 26 (додатки 1, 5).

Головуючий сесії.
Повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. Запитав чи є
зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не надійшло.
Оголосив другу сесію міської ради 7 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БОНДАРЕНКО
О. НЄГІНА

