ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
СТО СЬОМОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
26 листопада 2015 року

№ 107
м. Олександрія

Початок – 15.00
Закінчення – 15.30
Всього обрано депутатів – 48, з них:
Присутні – 32 чол. (додаток 2)
Відсутні – 16 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Сто сьому сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло
32 депутати.
Сто сьома 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 25.11.2015 року № р-178-з «Про скликання
сто сьомої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».
Сто сьому 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
Буц
Олена Миколаївна
Мариненко
Галина Григорівна

- депутат міської ради
- депутат міської ради
- депутат міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
За склад секретаріату сесії.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Гаращенко
- депутат міської ради
Олег Васильович
Дьячук
- депутат міської ради
Сергій Степанович
Рожков
- депутат міської ради
Микола Степанович
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 розгляд фінансових питань
1.1.
Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна
1.2.
Про заохочення голів квартальних комітетів міста
Доповідач:
Лоцман
- секретар міської ради
Геннадій
Григорович
2.
Про розгляд земельних та майнових питань
Доповідач:
Крисанова
- заступник начальника управління приватизації,
Юлія Григорівна
оренди майна та землі 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.
ВИСТУПИЛИ:
Бугайченко І.М., депутат міської ради:
Запропонував зняти з порядку дня сесії розгляд земельних питань, так як депутати не
мали змоги детально ознайомитись з матеріалами.

ГОЛОСУВАЛИ:
За порядок денний в цілому.
Результати голосування:
«За» - 29; «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 та видатків міського бюджету на суму 10506035
грн, у тому числі за рахунок:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини
доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму 166000 грн;
- стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
суму 5739200 грн;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 207500 грн;
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 131600 грн;
- за рахунок перевиконання доходів міського бюджету на суму 4261735 грн, у тому
числі загального фонду міського бюджету на суму 4219200 грн та спеціального фонду
міського бюджету на суму 42535 грн.
Зменшити бюджет розвитку на суму 1402589 грн, яка була затверджена у міському
бюджеті для забезпечення гарантії Олександрійської міської ради на випадок невиконання
боргових зобов’язань комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Олександрійської
міської ради за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації для виконання
інвестиційного проекту «Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельну в
м. Олександрія», в зв’язку з підписанням додаткової угоди № 3 від 05 листопада 2015 року
до кредитного договору і перенесенням терміну сплати основного боргу.
Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського
бюджету.
Викласти додаток 2 у новій редакції.
2. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ МІСТА.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що за активну участь у роботі органів самоорганізації населення, сумлінне
виконання завдань, покладених на квартальні комітети, та з метою створення сприятливих
умов для реалізації повноважень органів самоорганізації населення, проектом рішення
пропонується виділити кошти згідно з кошторисом програми підтримки та розвитку
місцевого самоврядування в місті Олександрії на 2015 рік для одноразової виплати головам
квартальних комітетів у сумі двадцять сім тисяч грн згідно з додатком.
Начальнику фінансового управління міської ради Грищенко О.В. доручається
профінансувати ці виплати.

3. СЛУХАЛИ:
ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ПИТАНЬ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що враховуючи пропозиції виконавчого комітету міської ради пропонується
підтрмати проект рішення, який включає розгляд земельних і майнових питань, та містить
такі розділи:
І. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
ІІ. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
ІІІ. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
ІV. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних
ділянок громадянам
V. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок
VІ. Про надання у постійне користування земельних ділянок ОКВП «ДніпроКіровоград»
VІІ. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
постійне користування
VІІІ. Про припинення договорів оренди земельних ділянок
ІХ. Про погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста
Олександрії
Х. Про надання в оренду земельних ділянок
ХІ. Про перегляд розміру орендної плати за земельні ділянки
ХІІ. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
ХІІІ. Про затвердження висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок
XIV. Про внесення змін до рішень міської ради
XV. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що
підлягають приватизації (відчуженню)
XVІ. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень
XVІІ. Про розгляд звернень щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення у власність земельних ділянок на колишніх відвалах Байдаківського
вуглерозрізу біля обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство «Черемшина».
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Босої Л.О. про наявність конфлікту інтересів, у
зв’язку з цим депутат Боса Л.О. участі у голосуванні з цього питання приймати не буде.
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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія з питань з питань комунальної власності та житлово-комунального
господарства – не визначилась, всі інші постійні комісії схвалюють проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1803 (додаток 1).
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення «ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ
КОМІТЕТІВ МІСТА» за основу.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія з питань з питань комунальної власності та житлово-комунального
господарства – не визначилась, всі інші постійні комісії схвалюють проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1804 (додаток 1).
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ
ПИТАНЬ» за основу.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Постійні комісії з питань з питань комунальної власності та житлово-комунального
господарства та з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку,
регламенту та гласності, місцевого самоврядування – не визначились, всі інші постійні
комісії схвалюють проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1805 (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 сьому сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/
Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БУЦ
Г. МАРИНЕНКО

