
   

 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

СТО ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
26 листопада 2015 року          № 108 

 
м. Олександрія 

Початок – 15.30 
Закінчення – 16.00 

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

32 депутати. 
Сто 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 25.11.2015 року № р-179-з «Про скликання 
сто восьмої сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сто 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. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова  
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Буц 
Олена Миколаївна 

- депутат міської ради 

Мариненко 
Галина Григорівна 

- депутат міської ради 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За склад секретаріату сесії. 
Результати голосування: «За» - 31; «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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Теплокомуненерго»  
 Доповідач: 

Грибачова 
Алла Анатоліївна   

 
- директор комунального підприємства 
«Теплокомуненерго»  

2. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Леніна № 111 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Арка» 

 Доповідач: 
Литовченко  
Володимир 
Володимирович   

 
- начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської 
ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 31; «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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
 
 
 



   

1. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПОГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». 
Доповідала: Грибачова А.А., директор комунального підприємства 

«Теплокомуненерго». 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити інвестиційну 

програму комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 2015 рік, як обов’язкову 
складову тарифу. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО 
ПРОСПЕКТУ ЛЕНІНА № 111 З БАЛАНСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОГОСП» НА БАЛАНС ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АРКА». 

Доповідав: Литовченко В.В., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що з метою забезпечення реалізації права співвласників багатоквартирного 
будинку по проспекту Леніна № 111 утримувати будинок та прибудинкову територію 
власними силами виконавчий комітет міської ради пропонує: 

Передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у спільну 
власність співвласників на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Арка» багатоквартирний житловий будинок по проспекту Леніна № 111 загальною площею 
12899,5 м2, житловою площею 6974,6 м2, площею прибудинкової території 9597,6 м2, 
балансовою вартістю 28136244,00 грн, залишковою вартістю 16251047,75 грн.  

Утворити комісію для здійснення приймання-передачі багатоквартирного житлового 
будинку по проспекту Леніна № 111 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у 
спільну власність співвласників на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Арка» згідно з додатком.  

Комісії протягом 14 календарних днів з моменту набуття чинності даного рішення 
скласти акт приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по проспекту Леніна 
№ 111 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у спільну власність співвласників 
на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Арка» та подати його на 
затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Зобов’язати комунальне підприємство «Житлогосп» здійснити перерахунок у повному 
обсязі залишку коштів, наявного на момент передачі на персональному рахунку 
багатоквартирного будинку по проспекту Леніна № 111 на рахунок об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Арка».   

 
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 ПОГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"» 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 № 1806 (додаток 1). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення «ПРО ПЕРЕДАЧУ БАГАТОКВАРТИРНОГО 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНІНА № 111 З БАЛАНСУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТЛОГОСП" НА БАЛАНС ОБ’ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АРКА"» 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.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Запропонував у пункті 4 проекту рішення додати фразу «…протягом 30 днів з 
моменту підписання акту приймання-передачі…». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції Горошка А.О. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1807 (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 восьму сесію міської ради 6 скликання закритою. 
 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

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


