ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ШОСТОЇ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
19 лютого 2016 року

№6
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).
Шосту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло
34 депутати.
Шоста сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частин 4,5,10,13
статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на
підставі розпорядження міського голови від 09.02.2016 № р-25-з «Про скликання шостої сесії
міської ради».
Шосту 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
статті 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.
Запропонував для підрахунку голосів під час відкритого голосування обрати лічильну
комісію та для ведення протоколу обрати секретаріат сесії.
Члени лічильної комісії:
Лоцман
- депутат міської ради
Віталій Олександрович
Ходак
- депутат міської ради
Олександр Вячеславович
Колісник
- депутат міської ради
Дмитро Олександрович

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад лічильної комісії сесії.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Ходака О.В.
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.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу
виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання
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 внесення змін до складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва,
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій
Про реформування комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово»
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2006 № 73 «Про положення та
посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради»
Про проведення звітно-виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах міста
Олександрії
Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2016 року
Доповідач:
Богоявленська
- секретар міської ради
Олена Миколаївна
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03.2007 № 259 «Про розподіл
території міста на мікрорайони»
Про затвердження найменувань площ, проспектів, вулиць та провулків у місті
Олександрії
Доповідач:
Чеботарьов
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Володимир Вікторович
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

Про Програму підвищення інвестиційного іміджу та залучення інвестицій в економіку
міста Олександрії на 2016-2020 роки
Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
м. Олександрії на 2016-2020 роки
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про
місцеві податки і збори» (щодо податку на майно)
Доповідач:
Черевашко
- начальник управління економіки міської ради
Ростислав Євгенійович
Про проект Програми цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки
Доповідач:
Єрмолюк
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
Ігор Васильович
міської ради
Про затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії
на 2016-2018 роки
Доповідач:
Безлюдько
- заступник директора Олександрійського місцевого центру
Володимир Іванович
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Про прийняття до комунальної власності об’єкта незавершеного будівництва – будівлі
комбінату побутового обслуговування біля житлового будинку по провулку Чичеріна
№ 9-а в місті Олександрії
Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.
Про затвердження Програми оснащення багатоквартирних житлових будинків
м. Олександрії засобами обліку теплової енергії на 2016-2020 рр.
Про затвердження Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків на 2016-2020 рр.
Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки
Про затвердження Програми «Дороги Олександрії на 2016-2020 роки»
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 січня 2006 року № 825 «Про програму
«Питна вода м. Олександрії на 2006-2020 роки»
Доповідач:
Лоцман
начальник
управління
житлово-комунального
Геннадій
господарства, архітектури та містобудування міської
Григорович
ради
Про створення Молодіжного Парламенту міста Олександрії та затвердження положення
Доповідач:
Горенко
- начальник управління освіти, молоді та спорту міської
Віта Анатоліївна
ради
Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2016 рік
Доповідач:
Чернецька
- начальник управління культури і туризму міської ради
Вікторія Миколаївна
Про дозвіл на списання основних засобів КП «Теплокомуненерго»
Про зняття з обліку нерухомого майна по вул. Кільцевій, 13
Доповідач:
Грибачова
- директор комунального підприємства «Теплокомуненерго»
Алла Анатоліївна
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних
ділянок
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок
Про продовження терміну на розробку землевпорядної документації
Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту на території міста Олександрії
Про надання в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про припинення договорів оренди земельних ділянок
Про розгляд заяв гаражних кооперативів
Про відведення земельних ділянок в постійне користування
Про припинення права постійного користування земельними ділянками
Про викуп земельної ділянки по пр. Леніна, 52а
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають в оренді
або передаються в оренду
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2004 № 531 «Про оренду
земельних ділянок»
Про розгляд заяв Тімофєєвої В.В. про розмір орендної плати та зміну цільового
призначення по земельній ділянці за адресою: вул. Калініна, 20
Про продаж на земельних торгах земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (напроти
будинку № 91)
Про згоду на передачу земельної ділянки до комунальної власності територіальної
громади селища Пантаївка
Про індексацію орендної плати за оренду комунального майна
Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень
Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на
конкурентних засадах (шляхом аукціону) в м. Олександрії
Доповідач:
Купченко
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
Олександр Павлович
міської ради
Різне:
- Сучасне суспільство та проблеми захисту традиційних цінностей
Доповідач:
Єпископ Олександрійський та Світловодський - Боголєп
- Про розгляд депутатських запитів

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Запитав чи є зауваження та пропозиції до порядку денного.
Матвієнко М.В., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про здійснення
електронних закупівель у м. Олександрія».

Лоцман Г.Г., начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради, депутат обласної ради.
Повідомив, що зазначений проект рішення передбачає участь у пілотному проекті
щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів. Але з 19 лютого вступив в
силу Закон України «Про електронні державні закупівлі». Законом передбачається
запровадження електронної системи закупівель для всіх державних закупівель для товарів
та послуг. Тобто всі закупівлі будуть проводитись відповідно до Закону і немає необхідності
у прийнятті запропонованого проекту рішення. Запропонував не включати його в чергу дня.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутата Матвієнка М.В. включити в порядок денний сесії розгляд
проекту рішення «Про здійснення електронних закупівель у м. Олександрія».
Результати голосування:
«За» - 24; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Повідомив, що до нього звернулися мешканці Заводського мікрорайону міста і на
виконання їх доручення запропонував включити в порядок денний сесії розгляд проекту
рішення «Про скасування рішення Олександрійської міської ради від 13.02.2015 № 1589
«Про розгляд земельних та майнових питань» в частині пункту 10». Оскільки у залі присутні
мешканці мікрорайону запропонував це питання розглянути третім у порядку денному.
Скляр Ю.А., в.о. начальника юридичного управління міської ради:
Зачитав юридичний висновок щодо зазначеного проекту рішення та зазначив, що він
не може бути внесений на розгляд Олександрійської міської ради, оскільки рішення від
13.02.2015 № 1589 вичерпало свою дію фактом його повного виконання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутата Гриценка С.П. включити в порядок денний сесії розгляд
проекту рішення «Про скасування рішення Олександрійської міської ради від 13.02.2015
№ 1589 «Про розгляд земельних та майнових питань» в частині пункту 10» та розглянути
його під номером 3 у порядку дня.
Результати голосування:
«За» - 25; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Смакула М.М., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про заслуховування
інформації про роботу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 скликання» та
запропонував це питання розглянути першим у порядку денному.
Скляр Ю.А., в.о. начальника юридичного управління міської ради:
Зачитав юридичний висновок щодо проекту рішення Олександрійської міської ради
«Про заслуховування інформації про роботу виконавчого комітету Олександрійської міської
ради 6 скликання» та зазначив, що проект рішення Олександрійської міської ради «Про
заслуховування інформації про роботу виконавчого комітету Олександрійської міської ради
6 скликання», відповідно до положень ст. 19 Конституції України, п. 1 ч. 4 ст. 42, ч. 1, 2
ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Регламенту
Олександрійської міської ради – не може бути внесений на розгляд Олександрійської міської
ради, оскільки суперечить законодавству України про місцеве самоврядування.

Смакула М.М., депутат міської ради:
Зазначив, що він звернувся до незалежної юридичної фірми для проведення
юридичної експертизи проекту рішення, отримав висновок про його законність і заперечення
на висновок юридичного управління.
Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету:
Зазначив, що проект рішення вноситься неправомірно. Міський голова щороку звітує
про роботу колегіального органу, депутати не мають права заслуховувати звіт виконавчого
комітету. Жодного члена виконавчого комітету не запрошували на засідання постійних
комісій міської ради. При утворенні виконавчого комітету нинішній виконком автоматично
піде у відставку.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Заперечив проти правомірності діяльності виконкому 6 скликання. Повідомив про
подання про притягнення до кримінальної відповідальності по статті 382 Кримінального
Кодексу України відносно службових осіб Олександрійської міської ради.
Виконавчий комітет працює неправомірно, у складі виконкому працюють депутат
міської ради 7 скликання та секретар міської ради 7 скликання, яка не введена до його
складу.
Запропонував поставити на голосування включення до порядку денного оголошеного
депутатом Смакулою М.М. проекту рішення.
Головуючий сесії:
Повідомив, що відносно нього з березня 2015 року протягом дев’яти місяців
Генеральна прокуратура України здійснювала досудове розслідування у кримінальному
провадженні з проведенням негласних заходів.
Генеральна прокуратура, за інформацією офіційного сайту, повідомила, що за
результатами проведення розшукових дій відомостей, які мали б значення для кримінального
провадження, не здобуто.
Зазначив, що депутатами проводиться провокація з метою зірвати сесію.
Давиденко Л.В., депутат обласної ради, перший заступник міського голови:
Зазначила, що чинним законодавством не передбачено права депутатів поточного
скликання розпускати виконавчий комітет попереднього скликання.
Запропонувала внести проект рішення на чергову сесію міської ради.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на 15 хв.
/після перерви/
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Зазначив, що проект рішення, який вноситься групою депутатів міської ради
стосується інформації про роботу виконавчого комітету. Погодився зробити перерву і
об’єднати його з проектом рішення № 1.
Повідомив, що постійна комісія з питань стратегічного розвитку активно працює над
бюджетом.
Головуючий сесії:
Зазначив, що в 30-хвилинній розминці всі депутати можуть звернутись до будь-кого і
отримати будь-яку інформацію.

Сулятицький М.М., депутат міської ради:
Повідомив, що він має відповідні квитанції, які доводять, що підприємство не має
оголошених боргів.
Давиденко Л.В., депутат обласної ради, перший заступник міського голови:
Повідомила, що підприємство «Віра-Сервіс» не сплатило більше 4 млн.грн податку.
На вимогу керівника ООДПІ депутата запрошували на засідання комісії, але він не з’явився і
не дав обґрунтованого пояснення.
Головуючий сесії:
Запросив Сулятицького М.М. на засідання комісії по сплаті податків на 23.02.2016 на
10.00.
Смакула М.М., депутат міської ради:
Нагадав події 3 сесії міської ради. У разі невключення проекту рішення в порядок
денний закликав депутатів підтримати відставку міського голови.
Головуючий сесії:
Закликав депутатів готувати проекти рішень відповідно до чинного законодавства і
діючого Регламенту і вони будуть включені в порядок денний. Проект рішення, внесений
групою депутатів, порушує чинне законодавство і не може бути включений в порядок
денний.
Богоявленська О.М., секретар міської ради:
Запропонувала оголосити перерву у роботі сесії для проведення консультацій у
фракціях і потім з міським головою.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на 15 хв.
/після перерви/
Смакула М.М., депутат міської ради:
Повідомив, що він наполягає на включенні в порядок денний проекту рішення щодо
звіту виконавчого комітету. І якщо міський голова не поставить його на голосування, він
розпочне процедуру оголошення недовіри міському голові.
Гриценко С.П., депутат міської ради:
Поставив на голосування пропозицію доповнити порядок денний проектом рішення
«Про заслуховування інформації про роботу виконавчого комітету Олександрійської міської
ради 6 скликання».
Головуючий сесії:
Зазначив, що сесію проводить міський голова, а підрахунок голосів при голосуваннях
здійснює лічильна комісія.
/У сесійній залі шум/
Головуючий сесії:
Оголосив про порушення Регламенту міської ради, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та неможливість подальшого проведення пленарного засідання.
Оголосив про закриття шостої сесії міської ради.
/зазвучав Державний Гімн України/

У перші секунди звучання Гімну України депутат Гриценко С.П. підійшов до
аудіообладнання та висмикнув штекер електроживлення.
Головуючий сесії:
Доручив записати протокольно:
Юридичному управлінню міської ради підготувати заяву до міського відділу
Національної поліції про вчинення депутатом Гриценком С.П. кримінального
правопорушення за неповагу до Гімну України.

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БОНДАРЕНКО
О. НЄГІНА

