
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
13 лютого 2015 року          № 92 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.30 
Закінчення – 10.00 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 28 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 21 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Дев’яносто другу сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

28 депутатів. 
Дев’яносто друга сесія скликана відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, 

частин 4,9,12,14 статті 46, пункту 2 частини 3 статті 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Видане відповідне розпорядження від 12.02.2015 року № р-29-з 
«Про скликання дев’яносто другої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Дев’яносто другу 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  

Буц 
Олена Миколаївна  

- депутат міської ради  

Лобунська 
Олена Анатоліївна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Кравченко 
Борис Євгенійович 

- депутат міської ради  

Тарасенко 
Леонід Федорович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Кравченка Б.Є. 
 

Порядок денний:  
1. Про розгляд земельних та майнових питань 
 Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович  

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві 
податки і збори» 

 Доповідач: 
Горошко 
Анатолій Олегович  

 
- голова постійної комісії міської ради з питань 
земельних відносин, архітектури, містобудування, 
раціонального використання природних ресурсів 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 29; «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» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ПИТАНЬ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  



   

надати дозволи на розробку технічної документації із землеустрою, передати 
безоплатно у власність земельні діляноки, надати дозволи на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 
відповідно до поданих заяв;  

внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1544 «Про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції» та викласти пункти 3, 8, 17 у новій редакції; 

продовжити терміни на розробку документації із землеустрою відповідно до поданих 
заяв; 

затвердити проекти землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок відповідно до поданих заяв; 

погодити Куцаєвій В.І. у власність місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 229 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 
земельних ділянок за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 8 загальною площею 0,0365 га та 
вул. Героїв Сталінграда, 8а загальною площею 0,1019 га. Присвоїти об’єднаній земельній 
ділянці адресу – вул. Героїв Сталінграда, 10б; 

дати згоду на накладення податкової застави на нежитлові будівлі за адресою: 
м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4, літ. «П», «П'», «С», «Н», які належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської 
міської ради та передані на балансовий облік комунального підприємства 
«Теплокомуненерго». Дати згоду на відчуження нежитлових будівель за адресою: 
м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4 в рахунок погашення боргу 5223,1 тис. грн 
КП «Теплокомуненерго»; 

затвердити проекти землеустрою щодо відведення публічному акціонерному 
товариству «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок. 

За пропозицією депутатів запропонував виключити розділ 6 проекту рішення. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Горошка А.О. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Горошко А.О. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.01.2015 № 1528 
«ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ». 

Доповідав: Горошко А.О., голова постійної комісії міської ради з питань земельних 
відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів. 

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни до додатка до рішення міської 
ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» щодо розміру земельного податку, 
виклавши останній абзац пункту 1.3 додатка «Плата за землю» у редакції: 

«Встановити з 01.01.2015 для суб’єктів господарювання та громадян за земельні 
ділянки, які перебувають у їх власності чи користуванні (крім державної та комунальної 
форми власності), ставки податку у відсотках до нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок у нових розмірах». 

 
Головуючий сесії: 

 Оголосив перерву у роботі сесії на 10 хв. для розгляду питань у постійних комісіях та 
підготовки висновків. 
 /після перерви/ 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ 

ПИТАНЬ» за основу. 
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення, крім постійних комісій з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального 
використання природних ресурсів, з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, які не визначилась, постійна комісія з 
питань комунальної власності та житлово-комунального господарства, яка не надала 
висновок.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію виключити розділ 6 з проекту рішення. 
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з проголосованим уточненням. 
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1589 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВІД 23.01.2015 № 1528 "ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ"» за основу. 

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

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась, та постійної комісії з питань комунальної власності та 
житлово-комунального господарства, яка не надала висновок.  

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Запитав яку суму втрачає міський бюджет за результатами прийняття цього проекту 
рішення. 
 
 Горошко А.О., депутат міської ради. 
 Надав відповідь, що міський бюджет нічого не втратить.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1590 (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 дев’яносто другу сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        Г. ЛОЦМАН 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         О. ЛОБУНСЬКА 


