ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ТРЕТЬОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
08 січня 2016 року

№3
м. Олександрія

Початок – 09.00
Закінчення – 09.30
Всього обрано депутатів – 36, з них:
Присутні – 34 чол. (додаток 1)
Відсутні – 2 чол. (додаток 2)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 3).
Третю сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло
34 депутати.
Повідомив, що 25.12.2015 він отримав повідомлення від 25 депутатів
Олександрійської міської ради 7 скликання про скликання сесії міської ради на 29.12.2015 о
09.00 год.
Третя сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частин 7,10 статті 46,
пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
розпорядження міського голови від 28.12.2015 року № р-193-з «Про скликання третьої сесії
Олександрійської міської ради 7 скликання».
Третю позачергову 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.
Члени лічильної комісії:
Холохоленко
- депутат міської ради
Олег Анатолійович

Мацак
Ярослав Олександрович
Жежеря
Валентин Олександрович

- депутат міської ради
- депутат міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад лічильної комісії сесії.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Мацака Я.О.
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» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Порядок денний:
1.
2.

Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради 7 скликання
Про недовіру міському голові

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Запитав чи є зауваження та пропозиції до порядку денного.
Смакула М.М., депутат міської ради:
Запитав чому міський голова оголосив третю сесією позачерговою, хоча в
розпорядженні про скликання сесії це не було зазначено.
Головуючий сесії:
Зазначив, що відкрита сесія є позачерговою, оскільки її немає у плані роботи міської
ради.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив, що відповідно до зазначених у розпорядженні про скликання сесії статтей
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія є скликаною за пропозицією
третини депутатів, але не позачерговою.

Головуючий сесії:
Повідомив, що депутати у своєму зверненні поставили міського голову до відома, що
сесія скликається на 29.12.2015. За письмовим повідомлення секретаря міської ради
Богоявленської О.М., сесія не відбулася в цю дату, тому, пішовши назустріч депутатам,
міський голова скликав позачергову сесію на 08.01.2016.
Запропонував підтримати порядок денний в цілому.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний питанням про розгляд депутатських запитів
із відповідними проектами рішень, якщо такі будуть.
Банковський О.Г., депутат міської ради:
Заперечив проти включення додаткових питань до порядку денного, оскільки
частиною 4 статті 20 Регламенту міської ради до порядку денного позачергової сесії може
бути включено не більше двох питань.
Головуючий сесії:
Повторно зазначив, що дана сесія не була запланована у плані роботі міської ради і
запропонував затвердити порядок денний в цілому.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Запропонував поставити на голосування пропозицію щодо включення третього
питання «Про розгляд депутатських запитів» до порядку денного.
Звернувся з проханням до головуючого навести порядок у залі та до присутніх –
підтримувати тишу.
Головуючий сесії:
Пояснив, що після затвердження порядку денного буде відведено 30 хв. для
оголошення депутатських запитів і звернень.
Запропонував проголосувати за порядок денний в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За порядок денний в цілому.
Результати голосування:
«За» - 09; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зачитав законодавче визначення депутатського запиту. Наполягав на тому, щоб
поставили на голосування його пропозицію.
Давиденко Л.В., депутат обласної ради:
Повідомила, що 29.12.2015 повинна була бути проведена сесія, але оскільки депутати
не підготували рішення, відповідно вона не відбулася. На даний час діє Регламент міської
ради 6 скликання, відповідно до якого на позачергових сесіях не розглядаються депутаські
запити і звернення.
Сьогодні спостерігається бажання депутатів зірвати сесію.
Зазначила, що в обласній раді депутатські запити і звернення розглядаються після
розгляду всіх питань порядку денного. І голосуються ті, на виконання яких потрібний
фінансовий ресурс.
Оскільки порядок денний сесії не затверджено, висловила думку, що сесію необхідно
закрити.

Смакула М.М., депутат міської ради:
Зазначив, що депутати 6 скликання на останній позачерговій сесії розглянули більше
150 земельних питань і це є незаконно.
Головуючий сесії:
Повідомив, що всі сесії міської ради 6 скликання були проведені відповідно до
чинного законодавства і діючого Регламенту. Якщо у депутатів є сумніви щодо цього, можна
звернутися до прокуратури.
Оскільки порядок денний не затверджений оголосив третю сесію міської ради 7
скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БОНДАРЕНКО
О. НЄГІНА

