
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СІМДЕСЯТ СЬОМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
28 травня 2014 року          № 77 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.30 
Закінчення – 10.00 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 31 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 18 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Сімдесят сьому сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

29 депутатів. 
Сімдесят сьома сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин 4 

та 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Видане відповідне 
розпорядження від 27.05.2014 року № р-79-з «Про скликання сімдесят сьомої сесії 
Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сімдесят сьому сесію міської ради 6 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
На підставі пункту 16 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. 

Пропонований склад секретаріату та лічильної комісії сесії: 
Секретаріат сесії: 

Головачова 
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Мариненко 
Галина Григорівна   

- депутат міської ради  

Терещенко 
Лілія Володимирівна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко  
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна  

 
- начальник фінансового управління міської ради 

2. Про нагородження до Дня міста  
 Доповідач: 

Цапюк 
Степан Кирилович  

 
- міський голова  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав чи є зауваження та пропозиції до порядку денного. Пропозицій та зауважень 

не надійшло. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує збільшити видатки 

загального фонду міського бюджету за рахунок залучення вільного залишку загального 
фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2014 року на суму 293680 грн 00 



   

коп., згідно з додатками 2, 3, 3-1,6 та провести внутрішній перерозподіл видатків загального 
та спеціального фонду міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-1, 5. 

2. СЛУХАЛИ: 
 ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ДО ДНЯ МІСТА. 

Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши подані клопотання та пропозиції комісії по попередньому розгляду 
матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» проектами 
рішень пропонується присвоїти звання «Почесний громадянин міста Олександрії»: 

- Заболотньому Василю Івановичу, члену ради ветеранів, голові прес-центру ради 
ветеранів, учаснику бойових дій Великої Вітчизняної війни, за вагомий внесок у формування 
в молоді почуття патріотизму, ідейно-моральних та національних принципів, збереження 
історичної пам’яті про учасників Великої Вітчизняної війни; 

- Соловйову Миколі Сергійовичу, гвардії полковнику у відставці, учаснику бойових 
дій Великої Вітчизняної війни, за вагомий внесок у формування в молоді почуття 
патріотизму, ідейно-моральних та національних принципів, збереження історичної пам’яті 
про учасників Великої Вітчизняної війни; 

- Абажею Григорію Петровичу, балетмейстеру народного ансамблю танцю «Віночок», 
директору міського Палацу культури, депутату Олександрійської міської ради 6 скликання за 
вагомий внесок у розвиток культурного життя міста, популяризацію української 
національної культури, справу виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм, 
активну громадську діяльність.  

Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подані клопотання та пропозиції постійно діючої депутатської комісії 
по визначенню осіб для нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» 
проектами рішення пропонується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом 
Олександрією»: 

- Заболотнікову Наталію Порфирівну, керівника аматорського зразкового вокального 
колективу «Нові імена» Палацу культури «Світлопільський» управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради, Відмінника освіти України, за вагомий внесок у культурне 
життя міста і виховання творчої молоді, популяризацію національного культурного надбання 
та кращих світових зразків музичного мистецтва, високий професіоналізм, активну 
громадську діяльність; 

- Босу Любов Олександрівну, завідувача, лікаря-акушера-гінеколога акушерського 
відділення стаціонару міського комунального лікувально-профілактичного закладу Міська 
лікарня № 1 м. Олександрії, депутата Олександрійської міської ради 6 скликання, за вагомий 
внесок у розвиток галузі охорони міста, високий професіоналізм та активну громадську 
діяльність; 

- Мартиняк Валентину Овсіївну, колишнього завідувача санаторного дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 16, депутата Олександрійської міської ради 1, 3, 4, 5 
скликань, за вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти міста та активну 
громадську діяльність.  

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяви про наявність конфлікту інтересів від депутатів Абажея Г.П. та 

Босої Л.О., у звя’зку з чим депутати участі у голосуванні по відповідним проектам рішення 
приймати не будуть. 
 Оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для підготовки висновків постійних комісій. 
 /після перерви/ 
 
 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК» за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1355 (додаток 1). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ "ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ" ЗАБОЛОТНЬОМУ В.І.» за основу. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1356 (додаток 1). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ "ПОЧЕСНИЙ 

ГРОМАДЯНИН МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ" СОЛОВЙОВУ М.С.» за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1357 (додаток 1). 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ "ПОЧЕСНИЙ 

ГРОМАДЯНИН МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ" АБАЖЕЮ Г.П.» за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1358 (додаток 1). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ "ЗА 

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ ОЛЕКСАНДРІЄЮ" ЗАБОЛОТНІКОВОЇ Н.П.» за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1359 (додаток 1). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ "ЗА 

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ ОЛЕКСАНДРІЄЮ" БОСОЇ Л.О.» за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1360 (додаток 1). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ "ЗА 

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ ОЛЕКСАНДРІЄЮ" МАРТИНЯК В.О.» за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і науки, 

культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1361 (додаток 1). 
 

Головуючий сесії.  
Повідомив, що питання, внесені до порядку денного, розглянуті. Запитав чи є 

зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Зауважень та пропозицій не надійшло.  
Оголосив сімдесят сьому сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         Г. МАРИНЕНКО 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


