
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

П’ЯТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
22 січня 2016 року          № 5 

м. Олександрія 
 

Початок – 9.00 
Закінчення – 9.30 

 
Всього обрано депутатів – 36, з них: 
Присутні – 31 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 5 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
П’яту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув 

31 депутат. 
П’ята позачергова сесія скликана відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, 

частини 4 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 
статті 20 Регламенту Олександрійської міської ради 6 скликання, з метою розгляду 
невідкладних питань життєдіяльності міста. На підставі розпорядження міського голови від 
13.01.2016 № р-5-з «Про скликання п’ятої позачергової сесії Олександрійської міської ради 7 
скликання» 14.01.2016 сесія не відбулася через відсутність кворуму, тому розпорядженням 
міського голови від 21.01.2016 № р-12-з дата сесії перенесена на 22.01.2016. 

П’яту 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. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Заріцький В.В., депутат міської ради: 
 Оголосив повідомлення про створення депутатської фракції «Солідарність» 
Олександрійської міської ради сьомого скликання у складі 8 чоловік: Коломійцева А.О., 
Баранова І.М., Заріцького В.В., Мацака Я.О., Острівного М.С., Ракути С.М., 
Сулятицького М.М., Хірси В.П. 



   

 Головою депутатської фракції обрано Коломійцева А.О. 
 
 Матвієнко М.В., депутат міської ради: 
 Оголосив повідомлення про створення депутатської фракції «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» у складі 5 чоловік: Бойка Ю.Р., Воробченка М.М., Колісника Д.О., 
Матвієнка М.В., Моцного Є.С. 
 Головою депутатської фракції обрано Матвієнка М.В. 
 

Головуючий сесії: 
Запропонував для ведення протоколу обрати секретаріат сесії та лічильну комісію для 

підрахунку голосів під час відкритого голосування. 
 
Лічильна комісія: 

Лоцман 
Віталій Олександрович  

- депутат міської ради  

Ходак 
Олександр Вячеславович  

- депутат міської ради  

Колісник 
Дмитро Олександрович  

- депутат міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Ходака О.В. 
 
Секретаріат сесії: 

Бондаренко 
Олена Анатоліївна  

- депутат міської ради 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Олійник 
Наталія Володимирівна  
 

- депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 

Порядок денний:  
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 22 «Про 

міський бюджет на 2016 рік» 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна   

 
- начальник фінансового управління міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 



   

Головуючий сесії: 
Запитав чи є зауваження та пропозиції до порядку денного.  
Зауважень та пропозицій не надійшло. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. 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 2019465 грн 

11 коп., 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 1549 30 грн 64 коп.; 

- 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 504658 грн 38 коп.; 

- 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 34423 грн 91 коп. згідно з додатками 1, 3, 3-а. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 27 (додаток 1). 
 

2. СЛУХАЛИ:  
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25 ГРУДНЯ 2015 

РОКУ № 22 «ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 РІК». 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до рішення 

міської ради від 25 грудня 2015 року № 22 «Про міський бюджет на 2016 рік», виклавши 
його у новій редакції. 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Запропонував провести внутрішній перерозподіл коштів по галузі «Культура і 
мистецтво» та направити 20 тис.грн на капітальний ремонт міського Палацу культури. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції Горошка А.О. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 28 (додаток 1). 

 
Головуючий сесії.  
Повідомив, що з метою забезпечення прозорості і загальнодоступності влади, 

залучення громадськості міста до підготовки стратегічного плану розвитку міста 
пропонується утворити комітет стратегічного планування. 

Запропонував записати протокольно: 
Управлінню економіки міської ради в термін до 31.01.2016 зібрати кандидатури до 

складу комітету стратегічного планування з числа депутатів, спеціалістів, інтелектуалів, 
підприємців, громадських організацій та всіх небайдужих мешканців міста з метою 
співучасті та партнерства в прийнятті участі у спільному пошуку зовнішніх джерел для 
реалізації стратегії розвитку рідного міста. 

 
Мельник С.Ю., депутат міської ради: 
Зачитав звернення від депутатів міської ради, обраних від партії «УКРОП», щодо 

підтримки Геннадія Корбана. 
 
Головуючий сесії.  
Повідомив, що всі питання, внесені до порядку денного, розглянуті. Запитав чи є 

зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не надійшло.  
Оголосив п’яту сесію міської ради 7 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
 
         О. БОНДАРЕНКО 
 
         Н. ОЛІЙНИК 


