
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ДЕВ’ЯНОСТО П’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
29 квітня 2015 року          № 95 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.30 
Закінчення – 10.30 

 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 30 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 19 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Дев’яносто п’яту сесію міської ради відкрив і вів секретар міської ради Лоцман Г.Г. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

30 депутатів. 
Дев’яносто п’ята сесія скликана відповідно до частин 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 28.04.2015 року № р-73-з «Про скликання 
дев’яносто п’ятої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Дев’яносто п’яту 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  

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук  
Сергій Степанович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
 Грищенко 

Олена Володимирівна  
 
- начальник фінансового управління міської ради 

2. Про розгляд земельних питань 
 Горошко 

Анатолій Олегович  
 
- депутат міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 30; «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» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  
Збільшити доходи та видатки загального фонду міського бюджету на суму 55865800 

грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 



   

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно                     
з додатком 1. 

Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського 
бюджету згідно з додатками 3, 3-а, 5, 6. 

Викласти додаток 2 у новій редакції. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує: надати дозволи на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок; передати безоплатно у власність земельні ділянки громадянам міста; затвердити 
проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок; надати дозволи на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок; надати 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
учасникам антитерористичної операції; продовжити терміни на розробку документації з 
землеустрою; надати у постійне користування земельні ділянки; припинити договір оренди 
від 22 травня 2008 року, реєстраційний номер 040838800049 від 22 травня 2008 року, 
укладеного з публічним акціонерним товариством «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», 
на земельну ділянку по пр. Леніна, 109, площею 192,50 кв.м; надати дозволи на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок, які перебувають в оренді; погодити земельні ділянки в оренду. 
 Також проектом рішення пропонується виправити технічні помилки та внести зміни 
до абзацу 1 пункту 1 рішення міської ради від 03.04.2015 № 1623 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВАТ «Кіровоградгаз» по 
вул. Карла Лібкнехта (суміжно з будівлею поліклініки)», виключивши фразу «…в оренду» та 
викласти даний абзац в новій редакції та внести зміни до пункту 10 рішення міської ради від 
27.03.2015 № 1609 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
міста для ведення садівництва», змінивши земельну ділянку та викласти даний пункт в новій 
редакції. 

Повідомила, що міський голова дав доручення управлінню приватизації, оренди 
майна та землі додатково вивчити документацію по всіх пунктах рішення стосовно 
садівничих товариств. Тому, наразі, пропонується виключити з проекту рішення всі пункти 
по садівничим товариствам. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Наголосив на систематичному порушенні міською радою статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення щомісяця сесій із розгляду 
земельних питань. 
 
 Давиденко Л.В., депутат обласної ради: 
 Запропонувала виключити з проекту рішення пункти щодо садівничих товариств.  

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Бараника В.І. та свою власну заяву про 

наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з цим депутати Бараник В.І. та Лоцман Г.Г. участі у 
голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
 
 



   

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 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК» 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 

освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту та з 
питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання 
природних ресурсів, які не визначились.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1637 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ» за 
основу. 

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, 

молоді, фізкультури та спорту та з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 
раціонального використання природних ресурсів, не визначились.  

Постійна комісія з питань приватизації майна, житла, землі – схвалила та 
запропонувала врахувати пропозиції щодо господарських земель. 

Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики – схвалила та запропонувала врахувати пропозицію щодо СОТ. 

Всі інші постійні комісії схвалюють проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції виключити пункти стосовно 

садівничих товариств. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1638 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» № 1639 та № 1640 (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 п’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

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


