ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ЧЕТВЕРТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
12 січня 2016 року

№4
м. Олександрія

Початок – 09.00
Закінчення – 09.30
Всього обрано депутатів – 36, з них:
Присутні – 31 чол. (додаток 1)
Відсутні – 5 чол. (додаток 2)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 3).
Четверту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув
31 депутат.
Повідомив, що четверта позачергова сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі розпоряджень
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» та від 11 січня 2016 року «Про внесення доповнень до розпорядження
міського голови від 29.12.2015 № р-194-з».
Згідно з частиною 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» для початку роботи сесії нам необхідна присутність більше половини депутатів від
загального складу ради, тобто не менше як 19 чоловік.
Четверту 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:
Лоцман
- депутат міської ради
Віталій Олександрович
Ходак
- депутат міської ради
Вячеслав Олександрович
Жежеря
- депутат міської ради
Валентин Олександрович
ГОЛОСУВАЛИ:
За склад лічильної комісії сесії.
Результати голосування: «За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
ВИСТУПИЛИ:
Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету:
Заявив, що сьогодні у міської ради виник законодавчий обов’язок подолати вето
міського голови. Тобто переголосувати рішення міської ради «Про Регламент
Олександрійської міської ради 7 скликання», яке міський голова зупинив своїм
розпорядженням, скориставшись частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». В розпорядженні 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» зазначені зауваження юридичного управління щодо
проекту Регламенту.
Якщо рада двома третинами не проголосує вето міського голови, а отже не виконає
свій обов’язок, почнеться відлік часу за яким Верховна Рада України отримає змогу
призначити позачергові вибори міського голови і міської ради за невиконання
Олександрійською міською радою своїх обов’язків.
Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку,
регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції, яка є профільною
з даного питання, 30 грудня 2015 року розглядала проект Регламенту та зауваження
юридичного управління і не визначилась. Зазначив, що депутати, які не входять до складу
комісії, були присутні на засіданні комісії. Повідомив, що на засіданні постійної комісії
стався недопустимий випадок – депутат Заріцький В.В. погрожував в.о. начальника
юридичного управління Скляру Ю.А. Призвав депутатів вести себе коректно і не
повторювати такого.
Богоявленська О.М., секретар міської ради:
Зазначила, що не потрібно переводити сьогоднішнє засідання в площину особистих
стосунків. Бувши присутньою на згаданому засіданні постійної комісії не підтвердила факти
погроз, викладені Чеботарьовим В.В. У протоколі засідання комісії це не відображено.
Зазначила, що ситуація, що продовжує загострюватись, не на користь міській раді та громаді.
Призвала вести роботу ради у конструктивному законодавчому руслі.
Давиденко Л.В., депутат обласної ради, перший заступник міського голови:
Зазначила, що місто буде жити і продовжувати розвиватись навіть без зусиль
депутатського корпусу. Депутати зареєструвались, але не зайшли у зал, не всі політичні сили
бажають брати участь у роботі сесії. Допустила, що Регламент лише причина щоб не
працюати. У зареєстрованих депутатів не вистачає кількості щоб подолати вето міського
голови. На сьогоднішньому засіданні немає можливості внести зміни до міського бюджету.
Доповіла, що три політичних сили у місті погодились на проведення перевиборів.

Головуючий сесії:
Запропонував склад секретаріату сесії:
Бондаренко
- депутат міської ради
Олена Анатоліївна
Головачова
- депутат міської ради
Оксана Володимирівна
Нєгіна
- депутат міської ради
Оксана Юріївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За склад секретаріату сесії.
Результати голосування: «За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
Головуючий сесії:
Повідомив, що депутати міської ради не утворили робочі органи сесії.
Оголосив четверту сесію міської ради 7 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

