
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СТО ПЕРШОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
27 липня 2015 року          № 101 

 
м. Олександрія 

Початок – 14.00 
Закінчення – 14.15 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 31 чол. (додаток 2) 
Відсутні – 17 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Сто першу сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 

 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

30 депутатів. 
 
Сто перша 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 24.07.2015 року № р-111-з «Про скликання 
сто першої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сто першу 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. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Бондар 
Ольга Михайлівна  

- депутат міської ради  



   

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Тарасенко 
Леонід Федорович  

- депутат міської ради  

Рожков 
Микола Степанович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад лічильної комісії сесії. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про дозвіл на подовження дії відновлювальної кредитної лінії комунальному 

підприємству «Житлогосп» 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна   

 
- начальник фінансового управління міської ради  

2. Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 
та затвердження положення про уповноважену особу 

 Доповідач: 
Лоцман 
Геннадій Григорович  

 
- секретар міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
 



   

1. СЛУХАЛИ: 
ПРО ДОЗВІЛ НА ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ 

ЛІНІЇ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТЛОГОСП». 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл комунальному 

підприємству «Житлогосп» на укладення з публічним акціонерним товариством 
комерційним банком «ПриватБанк» Договору про внесення змін до Кредитного договору 
№ КGVKLOК03990 від 02.08.2013 у зв’язку із подовженням строку використання 
кредитного ліміту до 02.08.2016 у сумі чотири мільйони двісті одна тисяча гривень, а саме: 
чотири мільйони гривень для поповнення обігових коштів, двісті одна тисяча гривень на 
сплату можливих судових витрат. 

Надати дозвіл Підприємству укласти з ПриватБанком Договір про внесення змін до 
Договору застави № KGVKLOK03990/DI від 02.08.2013 у зв’язку із подовженням строку 
використання кредиту та передати в заставу комунальне майно: адміністративну будівлю 
Олександрійської міської ради в цілому, що знаходиться на правах власності господарського 
відання та розташована за адресою: індекс 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,  
пр. Леніна, 59 (далі – «Договір  про внесення змін до договору застави»). 

Надати право підпису Договору про внесення змін до кредитного договору та інших 
документів для забезпечення подовження кредиту директору Підприємства – Костенку 
Володимиру Григоровичу, а також надати право підпису Договору про внесення змін до 
договору застави міському голові – Цапюку Степану Кириловичу. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується визначити секретаря Олександрійської 

міської ради (за посадою) уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 
корупції депутатами Олександрійської міської ради та затвердити положення про 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. 

 
Головуючий сесії: 

 Оголосив перерву у роботі сесії на 5 хв. для розгляду питань у постійних комісіях та 
підготовки висновків. 
 /після перерви/ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ДОЗВІЛ НА ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
"ЖИТЛОГОСП"» за основу. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1726 (додаток 1). 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ» за основу. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постійні комісії схвалюють проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити положення про уповноважену особу з питань запобігання та 
виявлення корупції. Прийняти рішення міської ради № 1727 (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 сто першу сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БОНДАР 
         Г. МАРИНЕНКО 


