ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
09 грудня 2014 року

№ 88
м. Олександрія

Початок – 14.30
Закінчення – 15.00
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).
Вісімдесят восьму сесію міської ради відкрив і вів секретар міської ради Лоцман Г.Г.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув
31 депутат.
Вісімдесят восьма сесія скликана відповідно до частин 5,6,9,12,14 статті 46, пункту 2
частини 3 статті 50, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні». Видане відповідне розпорядження від 08.12.2014 року № р-170-з «Про скликання
вісімдесят восьмої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».
Вісімдесят восьму 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
Буц
- депутат міської ради
Олена Миколаївна
Лобунська
- депутат міської ради
Олена Анатоліївна

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад секретаріату сесії.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Гаращенко
- депутат міської ради
Олег Васильович
Тарасенко
- депутат міської ради
Леонід Федорович
Дьячук
- депутат міської ради
Сергій Степанович
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 визнання комунальною власністю та передачу на баланс зовнішніх електричних
мереж гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії
Доповідач:
Кодола
- начальник управління житлово-комунального
Володимир Миколайович господарства, архітектури та містобудування міської
ради
2.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
Доповідач:
Крисанова
- заступник начальника управління приватизації, оренди
Юлія Григорівна
майна та землі міської ради
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 ВИЗНАННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПЕРЕДАЧУ НА
БАЛАНС
ЗОВНІШНІХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ГУРТОЖИТКУ
ПО
ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 1 В М. ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального господарства,
архітектури та містобудування міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує визнати комунальною
власністю територіальної громади міста Олександрії та передати на баланс комунального
підприємства «Житлогосп» зовнішні підземні електричні мережі до гуртожитку по вул.
Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії, а саме:
- основну лінію з кабелів ААШВ 3Х120 довжиною 220 м, балансовою вартістю 1000
грн, 00 коп. (одна тисяча гривень, 00 копійок);
- резервну лінію з кабелів ААШВ 3Х120 довжиною 220 м, балансовою вартістю 1000
грн, 00 коп. (одна тисяча гривень, 00 копійок).
Для належного обслуговування та забезпечення задовільного технічного стану
передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у власність
публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (Олександрійський міський
район електричних мереж) зазначені зовнішні підземні електричні мережі.
Також надати дозвіл на підписання акта прийому-передачі кабельних ліній головному
інженеру комунального підприємства «Житлогосп» Ананьєву С.А. та головному бухгалтеру
комунального підприємства «Житлогосп» Кобець С.В.
2. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує проектом рішення надати
дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі меж
земельних ділянок відповідно до поданих заяв.
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Кожемяченка А.Г. про наявність конфлікту
інтересів, у зв’язку з цим депутат Кожемяченко А.Г. участі у голосуванні з цього питання
приймати не буде.
Головуючий сесії:
Оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для розгляду питань у постійних комысыях
та підготовки висновків.
/після перерви/
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення «ПРО ВИЗНАННЯ КОМУНАЛЬНОЮ
ВЛАСНІСТЮ ТА ПЕРЕДАЧУ НА БАЛАНС ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 1 В М. ОЛЕКСАНДРІЇ» за основу.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань
приватизації майна, житла, землі, які не надали висновки.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1516 (додаток 1).
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ
ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В
НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та з питань
приватизації майна, житла, землі, які не надали висновки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1517 та відповідно до рішення міської ради
від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його
виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів виконавчого
комітету» № 1518 (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 восьму сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/

Головуючий сесії

Г. ЛОЦМАН

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БУЦ
О. ЛОБУНСЬКА

