ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
11 вересня 2014 року

№ 81
м. Олександрія

Початок – 14.00
Закінчення – 14.30
Всього обрано депутатів – 49, з них:
Присутні – 36 чол. (додаток 2)
Відсутні – 13 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Вісімдесят першу сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло
36 депутатів.
Вісімдесят перша 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 10.09.2014 року № р-129-з «Про скликання вісімдесят першої
сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».
Вісімдесят першу 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
- депутат міської ради
Оксана Володимирівна
Мариненко
- депутат міської ради
Галина Григорівна
Терещенко
- депутат міської ради
Лілія Володимирівна

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад секретаріату сесії.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Гаращенко
- депутат міської ради
Олег Васильович
Рожков
- депутат міської ради
Микола Степанович
Дьячук
- депутат міської ради
Сергій Степанович
ГОЛОСУВАЛИ:
За склад лічильної комісії сесії.
Результати голосування: «За» - 37; «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 розгляд земельних питань
Доповідач:
Крисанова
- заступник начальника управління приватизації,
Юлія Григорівна
оренди майна та землі міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 37; «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» - 37; «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 загальний обсяг
доходів та видатків міського бюджету суму 1 094 411 грн, в тому числі загального фонду на
суму 1 054 600 грн та спеціального фонду на суму 39 811 грн, згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1

та провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду бюджету
розвитку міського бюджету згідно з цими ж додатками.
Це кошти, передбачені на підготовку до опалювального сезону, харчування дітей з
сімей, що переїхали з Луганської та Донецької областей, кошти на завершення ремонту
першого поверху Палацу культури «Світлопільський».
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко С.П., депутат міської ради:
Задав запитання, якщо кошти передбачені на харчування дітей із сімей переселенців зі
східних областей, то хто буде визначати статус цих дітей?
Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради:
Відповіла, що управління праці та соціального захисту населення міської ради
вирішує це питання.
2. СЛУХАЛИ:
ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Внести зміни до рішення міської ради від 25 березня 2011 року № 207 «Про
повторний розгляд заяви приватного підприємства «Ларс» щодо поновлення договорів
оренди земельних ділянок» щодо зміни цільового призначення земельних ділянок площею
65,35 кв.м по вул. Калініна (біля існуючого житлового будинку № 30) з «для встановлення та
обслуговування кіосків» на «для будівництва та обслуговування магазинів непродовольчих
товарів» та викласти пункти 1, 2 рішення у новій редакції.
Погодити комунальному підприємству «Ритуал» у постійне користування місце
розташування земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, Дніпропетровське шосе, 3
площею 2,0355 га (у т.ч. 2,0355 га – землі промисловості) для збільшення площі військового
кладовища за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення міської ради та надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки існуючого військового кладовища та
додаткової ділянки.
ВИСТУПИЛИ:
Іванков В.В., депутат міської ради:
Задав запитання по пункту 1 проекту рішення. Чи давали мешканці ближніх будинків
своє погодження на встановлення зазначеної групи будівель і повідомив, що він особисто
був на кількох зборах мешканців будинків з цього приводу і бачив, що люди не
погоджуються. Можливо з плином часу щось змінилося?
Крисанова Ю.Г.:
Надала відповідь, що сьогодні є погодження мешканців і старших будинків, вони
знаходяться в матеріалах до проекту рішення. Також в проект рішення ради внесені
додаткові зобов’язання приватного підприємства «Ларс».
Цапюк С.К., міський голова:
Повідомив, що перед пленарним засіданням зателефонував Коюденку В.І., директору
приватного підприємства «Промальянс», і він підтвердив, що 75 тисяч гривень уже
перераховані для облаштування прибудинкової території вказаної у проекті рішення. І це,
мабуть, останні роботи з благоустрою, враховуючи напружену ситуацію в країні.

Головуючий сесії:
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» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1460 (додаток 1).
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ» за
основу.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Шість комісій схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування.
Окрема думка депутатів Бугайченка І.М., Коваленка С.П.:
- у пункті 1 проекту рішення відмовити у внесенні змін до рішення міської ради від 25
березня 2011 року № 207 «Про повторний розгляд заяви приватного підприємства «Ларс»
щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок».
Комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального
використання природних ресурсів – не визначилася.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1461 (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 вісімдесят першу сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/
Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
Г. МАРИНЕНКО
Л. ТЕРЕЩЕНКО

