
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 34 

засідання позачергової тридцять четвертої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 12 серпня 2022 року                                                                смт Олександрівка 
           

Відповідно до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесію Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання відкриває селищний голова Безпечний Олександр Іванович.  
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На позачергову тридцять четверту сесію Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання прибули 19 депутатів із  26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Позачергову тридцять 
четверту сесію Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую 
відкритою.  

 
( Звучить Гімн України ) 

 
У роботі позачергової тридцять четвертої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпова Ірина Олександрівна  начальник відділу соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради  
Скляренко Василь Іванович заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
Шията Валентина Іванівна  начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради  
  
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
09 серпня 2022 року № 209-осн «Про скликання позачергової тридцять 
четвертої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на 
розгляд засідання позачергової тридцять четвертої сесії селищної ради 
восьмого скликання пропонується наступний  
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Порядок денний: 
 

1.  Про внесення змін до комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян 
Олександрівської селищної ради на 2021 – 2025 роки 

Антіпова І.О. 

2.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 
липня 2022 року № 3938 

Антіпова І.О. 

 
Селищний голова Безпечний О.І. повідомив про те, що в зв’язку з відсутністю на 
позачерговому засіданні тридцять четвертої сесії голови лічильної комісії         
Брайка В.В. та заступника голови лічильної комісії Безпечного С.М., необхідно 
перерозподілити обов’язки між членами тимчасової лічильної комісії.  
 
Відповідно до протоколу № 1 засідання тимчасової лічильної комісії 
Олександрівської селищної ради тридцять четвертої сесії VIIІ скликання від 
12.08.2022 року головою тимчасової лічильної комісії переобрали депутата 
Половенко Т.І., заступником голови тимчасової лічильної комісії –  депутата 
Вербовську А.В., секретарем тимчасової лічильної комісії – депутата                                   
Олефіренко Л.І. /додається/. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох  питань надається 
начальнику відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 
ради Антіповій Ірині Олександрівні.  
Антіпова І.О.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Олександрівської селищної ради на 2021 – 2025 роки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3960/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
2. Антіпова І.О.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення селищної ради від 22 липня 2022 року № 3938. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів.Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3961/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд позачергової тридцять четвертої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

Чи є бажаючі доповнити?  
Немає. 
В кого є зауваження до порядку ведення засідання позачергової сесії?  
Немає. 
Позачергову тридцять четверту сесію Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


