
Питання, внесені депутатами на сесіях міської ради 
 

№ 
з/п ПІБ депутата 

№ сесії 
міської 

ради 
Назва питання 

Номер та дата 
прийнятого 

рішення 
Примітка  

1. Підготовча 
депутатська група по 
підготовці 2 сесії 
міської ради 
(затверджена 
розпорядженням 
міського голови від 
04.12.2020  
№ р-160-з 

2 1. Про утворення та затвердження складу лічильної комісії по обранню 
таємним голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 8 скликання 

2. Про затвердження зразків документів лічильної комісії по обранню 
таємним голосуванням секретаря Олександрійської міської ради 8 скликання 

3. Про обрання секретаря Олександрійської міської ради 8 скликання 
4. Про постійні комісії Олександрійської міської ради 8 скликання  
5. Про затвердження на посади заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету 
6. Про утворення, визначення чисельності та затвердження персонального 

складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 8 скликання 
7. Про Регламент Олександрійської міської ради 8 скликання 
8. Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, умови оплати праці, 

преміювання Олександрійського міського голови  
9. Про умови оплати праці та преміювання секретаря Олександрійської 

міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та старост 

10. Про початок реорганізації Звенигородської сільської ради та 
«Олександрійської селищної ради» міста Олександрії Кіровоградської області 
шляхом приєднання до Олександрійської міської ради 

№ 1 
11.12.2015 

№ 2 
11.12.2015 

№ 3 
11.12.2015 

№ 4 
25.12.2015 

№ 5 
25.12.2015 

№ 6 
25.12.2015 

№ 7 
25.12.2015 

№ 8 
25.12.2015 

№ 9 
25.12.2015 

№ 10 
25.12.2015 

 

2. Лоцман Г.Г. 5 Про Звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості  
зростання цін на електроенергію, природний газ та інших житлово-комунальних  
тарифів для населення 

 Зняте з розгляду 5 
сесії міської ради, 
прийняте відповідне 
доопрацьоване 
звернення на 4 
позачерговій сесії 
міської ради  
(№ 59 від 
27.01.2021) 

3. Заріцький В.В. 6 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо готовності 
Кіровоградської області до проведення імунізації (вакцинації) населення проти 
COVID-19 

№ 122 
26.02.2021 

 

4. Лоцман Г.Г. 7 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України та 
Кабінету Міністрів України щодо бездіяльності в передачі земельних ділянок до 
комунальної власності Олександрійської територіальної громади 

 Питання не 
включене у порядок 
денний сесії 



№ 
з/п ПІБ депутата 

№ сесії 
міської 

ради 
Назва питання 
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прийнятого 

рішення 
Примітка  

5. Лоцман Г.Г. 8 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України та 
Кабінету Міністрів України щодо бездіяльності в передачі земельних ділянок до 
комунальної власності Олександрійської територіальної громади  

№ 211 
14.05.2021 
/відхилене/ 

 

6. Сосна Л.В. 8 Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони 
материнства і дитинства та подолання демографічної кризи 

№ 212 
14.05.2021 
/відхилене/ 

 

7. Журавльов В.В. 8 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сприяння у проведенні 
Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання продажу 
земель сільськогосподарського призначення 

№ 215 
14.05.2021 
/відхилене/ 

 

8. Заріцький В.В. 8 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 
Кабінету Міністрів України стосовно проблемних питань оновленого механізму 
отримання житлових субсидій  

№ 216 
14.05.2021 

 

9. Заріцький В.В. 12 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 

№ 289 
05.10.2021 

 

10. Заріцький В.В. 12 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
недопущення підвищення тарифів для населення 

 Зняте з розгляду 
при затвердженні 
порядку денного 12 
сесії 05.10.2021 

11. Заріцький В.В. 14 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
підтримки медичних працівників 

№ 325 
26.11.2021 

 

12. Заріцький В.В. 14 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Прем’єр-
міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та народного депутата 
Воронька О.Є. щодо збереження стаціонарного поштового відділення АТ 
«Укрпошта» в селі Ізмайлівці Олександрійської територіальної громади 

№ 326 
26.11.2021 

 

13. Рушковський О.В. 16 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 
Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання 
чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600) 

Зняте з розгляду 
при затвердженні 
порядку денного 

сесії 

 



№ 
з/п ПІБ депутата 
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14. Постійна комісія 
міської ради з питань 
прав людини, 
законності, гласності, 
антикорупційної 
політики, місцевого 
самоврядування, 
депутатської 
діяльності, етики та 
регламенту 

20 Про визнання Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 
колаборантом 

№ 429 
10.05.2022 

 

15. Постійна комісія 
міської ради з питань 
прав людини, 
законності, гласності, 
антикорупційної 
політики, місцевого 
самоврядування, 
депутатської 
діяльності, етики та 
регламенту 

21 Інформація про звіти депутатів Інформацію взято 
до відома 

 

16. Рушковський О.В. 27 Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду України щодо негайної заборони в Україні російської 
православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій 

№ 559 
20.12.2022 

 

17. Постійні комісії міської 
ради (7)  

27 Звіти постійних комісій Олександрійської міської ради про проведену роботу за 
2021-2022 роки 

Звіти взято до 
відома 

 

18. Постійна комісія 
міської ради з питань 
прав людини, 
законності, гласності, 
антикорупційної 
політики, місцевого 
самоврядування, 
депутатської 
діяльності, етики та 
регламенту 

30 Інформація про звіти депутатів Інформацію взято 
до відома 

 

 
 
Секретар міської ради             Вікторія КОСЯК 


