
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СТО ДРУГОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
11 вересня 2015 року          № 102 

 
м. Олександрія 

Початок – 09.00 
Закінчення – 09.15 

 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 27 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). 

 
Сто другу сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 

27 депутатів. 
Сто друга 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 10.09.2015 року № р-129-з «Про скликання 
сто другої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сто 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. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Бондар 
Ольга Михайлівна  

- депутат міської ради  

Буц 
Олена Миколаївна  

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 28; «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» - 28; «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 
2. Про дозвіл на подовження дії відновлювальної кредитної лінії комунальному 

підприємству «Житлогосп» 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна   

 
- начальник фінансового управління міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 28; «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» - 28; «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 загальний обсяг доходів міського бюджету на суму 2894295 грн, у тому 

числі доходів загального фонду на суму 2560000 грн та доходів спеціального фонду на суму 
334295 грн за рахунок перевиконання річного плану по доходах, згідно з додатком 1. 

Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на суму 2894295 грн за 
рахунок збільшення доходної частини міського бюджету, в тому числі видатків загального 



   

фонду на суму 1880870 грн 71 коп. та видатків спеціального фонду на суму 1013424 грн 29 
коп. згідно з додатками 3, 3-а, 5, 6. 

Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського 
бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-а, 6. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Проквас В.М., депутат міської ради: 
 Запропонував проект рішення доповнити рядком про виділення коштів на ремонт 
доріг селища Димитрове у сумі 150 тис.грн. 
 
 Головуючий сесії:  
 Підтримав пропозицію. Наголосив, що остаточна сума фінансування ремонту доріг 
буде скорегована після завершення оформлення відповідних документів. 
 
2. 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» внесення змін до кредитного договору 
№ КGVKLOК03990 від 02.08.2013, в частині подовження строку використання кредитного 
ліміту (далі – «Договір про внесення змін до кредитного договору») строком до 02.08.2016, в 
сумі загального ліміту (зі зниженням на 10%) 3781034,00 гривні 00 копійок та відсотковою 
ставкою за користування кредитом 34% річних. 

У зв’язку із подовженням строку використання кредиту Підприємством, 
Територіальній громаді м. Олександрія в особі ОМР звернутися до ПриватБанка з проханням 
укласти Договір про внесення до Договору іпотеки № KGVKLOK03990/DI від 02-08-2013 
року та залишити в заставі комунальне майно, а саме: адміністративна будівля 
Олександрійської міської ради в цілому, що знаходиться на правах власності господарського 
відання, та розташоване за адресою: індекс 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
пр. Леніна, 59. 

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

У випадку неповернення кредитної лінії у термін, зазначений у Договорі про внесення 
змін до кредитного договору, надати уповноваження ПриватБанку на реалізацію наданого в 
заставу комунального майна адміністративну будівлю Олександрійської міської ради в 
цілому, що знаходиться на правах власності господарського відання. 

Використання коштів проводити за погодження із головами постійних комісій міської 
ради, головами депутатських фракцій та груп. 

Вважати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради від 
27.07.2015 № 1726 «Про дозвіл на подовження дії відновлювальної кредитної лінії 
комунальному підприємству «Житлогосп».  
 

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 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК» за основу. 
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії з питань приватизації майна, житла, землі та з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства – не визначились, комісія з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення – не надала висновок, всі  
інші постійні комісії схвалюють проект рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з доповненням, оголошеним депутатом Проквасом В.М. 
про виділення коштів у сумі 150 тис.грн на ремонт доріг селища Димитрове. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1728 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії з питань приватизації майна, житла, землі та з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства – не визначились, комісія з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення – не надала висновок, всі  
інші постійні комісії схвалюють проект рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1729 (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 другу сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 

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


