
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
01 липня 2015 року          № 99 

 
м. Олександрія 

Початок – 15.30 
Закінчення – 16.10 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 28 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 20 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Дев’яносто дев’яту 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 дев’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 01.07.2015 року № р-100-з «Про скликання 
дев’яносто дев’ятої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Дев’яносто дев’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  

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради  

Терещенко 
Лілія Володимирівна  

- депутат міської ради 



   

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

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Мукієнко 
Ірина Миколаївна  

- 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 Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради щодо зниження тарифів на 

житлово-комунальні послуги 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович  

 
- секретар міської ради  

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна  

 
- начальник фінансового управління міської ради 

 
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 ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 



   

Доповів, що проектом рішення пропонується схвалити звернення депутатів 
Олександрійської міської ради до Президента України Порошенка П.О. щодо зниження 
тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Зачитав текст звернення. Запропонував підтримати проект рішення. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує: 
Збільшили загальний обсяг доходів та видатків бюджету на 8 млн 637,8 тис. грн, у 

тому числі, 7,1 млн. грн доходів загального фонду та 1,52 млн. грн доходів спеціального 
фонду та 9 тис. грн за рахунок субвенції від Димитровської селищної ради.  

Збільшення доходної частини бюджету відбулося за рахунок перевиконання 
податкових надходжень, у тому числі: від доходів з податку фізичних осіб на 1,9 млн. грн, 
акцизного податку – на 2 млн. грн, єдиного податку – на 1,4 млн. грн, плати за надання 
адміністративних послуг та державного мита – на 960,2 тис. грн, податку на прибуток 
підприємств – на 180 тис. грн. 

Доходи міського бюджету пропонується направити на забезпечення життєдіяльності 
міста: 4 млн. грн на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, у тому числі: 
2785 тис. грн на освіту; 1 млн. грн на охорону здоров’я та 215 тис. грн на культуру.  

На комунальну сферу – 1,3 млн. грн на поточний і капітальний ремонт доріг, 
тротуарів та прибудинкових територій, на відновлення вуличного освітлення і дорожніх 
знаків – 150 тис. грн, на встановлення огорожі Новопилипівського кладовища – 70 тис. грн.  

На капітальний і поточний ремонт закладів освіти додатково виділено 939 тис. грн, у 
тому числі, на встановлення нових металопластикових вікон – 187 тис. грн. 

Для медичної галузі передбачено: на ремонт дитячої міської лікарні 418,3 тис. грн; на 
придбання обладнання для стоматологічної поліклініки 102 тис. грн; на спеціалізоване 
харчування для дітей – 90 тис. грн та 50 тис. грн. на обстеження призовників. 

Також додатково з міського бюджету спрямовано 100 тис. грн на придбання путівок 
для оздоровлення дітей пільгових категорій.  

 
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 ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ТАРИФІВ НА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» 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 

комунальної власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1686 (додаток 1). 



   

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК» 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 

комунальної власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1687 (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 дев’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         Г. МАРИНЕНКО 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


