
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ДЕВ’ЯНОСТО ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
27 травня 2015 року          № 98 

 
м. Олександрія 

Початок – 10.30 
Закінчення – 11.00 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 35 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). 

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

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

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

частин 4,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Видане відповідне розпорядження від 26.05.2015 року № р-89-з «Про скликання 
дев’яносто восьмої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Дев’яносто 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  
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» - 34; «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» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про розгляд земельних питань 
 Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович  

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 34; «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» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
 
 



   

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

міської ради. 
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, доповнивши пункт 1.3 додатку «Плата за 
землю» абзацом наступного змісту: 

«Встановити для земель залізничного транспорту ставку земельного податку у розмірі 
1% до нормативної грошової оцінки земельних ділянок». 

 
Надати приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче об’єднання 

"Етал"» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки площею 347661,37 кв.м за адресою: вул. Заводська, 1 на дві окремі земельні ділянки  
площею 236542,4 кв.м та 111118,97 кв.м. Віднести земельну ділянку площею 111118,97 кв.м 
(вільну від нерухомого майна) по вул. Заводській, 1 до земель запасу Олександрійської 
міської ради. 

Затвердити висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою:  
пр. Леніна (суміжно з будівлею № 68) площею 0,0135 га у сумі шістдесят тисяч шістсот 
двадцять вісім грн 00 коп. гривень без ПДВ. 

Внести зміни до пункту 4 рішення міської ради від 30 листопада 2012 року № 805 
«Про розгляд клопотань про перегляд розміру орендної плати за земельні ділянки» щодо 
уточнення площі, для якої встановлено орендну плату у розмірі 3% від нормативної 
грошової оцінки, з «270,1 кв.м» на «219,48 кв.м» та викласти даний пункт в новій редакції. 

Внести зміни до пункту 7 рішення міської ради від 25 квітня 2014 року № 1337 «Про 
розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки» щодо уточнення площі, 
для якої встановлено орендну плату у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки, з «270,1 
кв.м» на «219,48 кв.м» та викласти даний пункт в уточненій редакції. 

 
Головуючий сесії: 

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

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

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За встановлення у пункті 1 проекту рішення ставки земельного податку у розмірі 3%. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з вхуванням проголосованої пропозиції. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1685 (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 восьму сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         О. ЛОБУНСЬКА 


