
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 22 

пленарного засідання двадцять другої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 17 грудня 2021 року                                                                смт Олександрівка 
           

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

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На двадцять другу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 17 депутатів із  26 обраних /Додаток №1 додається/.  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Двадцять другу сесію 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритою.  
 

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі двадцять другої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпова Ірина Олександрівна  Начальник відділу соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради  
Безпечна Світлана Анатоліївна  В.о. директора комунального закладу «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 
Олександрівської селищної ради 

Зубаха Олександр Стефанович В.о. головного лікаря КНП «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищої ради  

Осипенко Сергій 
Володимирович  

Головний спеціаліст Олександрівського 
управління ГУ Держпродспоживслужби у 
Кіровоградській області 

Панченко Ярослав Олексійович  Начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської 
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селищної ради  
Савеленко Олександр 
Олексійович  

В.о. директора комунального підприємства 
«Комсервіс» Олександрівської селищної ради  

Смирна Тетяна Василівна  В.о. начальника відділу культури та туризму 
Олександрівської селищної ради 

Брюховецький Євгеній 
Анатолійович  

Головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради  

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного забезпечення 
Олександрівської селищної ради  

Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради  

 
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
07 грудня 2021 року № 305-осн (додається) «Про скликання двадцять другої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання двадцять другої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про затвердження структури виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради в новій редакції. 

Безпечний О.І. 

2.  Про внесення змін до рішення селищної ради від  24 
грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік». 

Шията В.І. 

3.  Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради 
на 2022-2024 роки. 

Брюховецький 
Є.А. 

4.  Про затвердження Програми відшкодування витрат 
надавачам послуг за пільгове перевезення та зв’язок 
окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки. 

Антіпова І.О. 

5.  Про внесення змін до комплексної програми 
оздоровлення і відпочинку дітей Олександрівської 
селищної ради на 2021-2025 роки. 

Антіпова І.О. 

6.  Про затвердження «Програми соціальної підтримки 
сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних 
життєвих обставинах на 2022-2023 роки». 

Безпечна С.А. 

7.  Про затвердження «Програми розвитку культури на 
території Олександрівської селищної ради на 2022 рік». 

Смирна Т.В. 

8.  Про затвердження Програми профілактики та боротьби 
зі сказом тварин на території Олександрівської селищної 
ради в період 2022-2025 років. 

Осипенко С.В. 

9.  Про затвердження програми охорони навколишнього Панченко Я.О. 
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природного середовища Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області на 
2022-2023 роки. 

10.  Про затвердження Програми «Питна вода 
Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки». 

Панченко Я.О. 

11.  Про затвердження «Програми  вуличного  освітлення  
населених  пунктів Олександрівської селищної  ради  на 
2022 рік». 

Панченко Я.О. 

12.  Про затвердження «Програми розвитку дорожнього та 
мостового господарства та підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на автомобільних дорогах на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області на 2022-2023 роки». 

Панченко Я.О. 

13.  Про затвердження програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 
років. 

Шевченко С.П.  

14.  Про затвердження Програми «Підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області» на 2022 рік. 

Зубаха О.С. 

15.  Про затвердження «Фінансового плану на 2022 рік» 
комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

Савеленко О.О. 

16.  Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік. 

Шията В.І.  

17.  Різне.  
 
Селищний голова Безпечний О.І. запропонував зняти з порядку денного питання 
№1 «Про затвердження структури виконавчих органів Олександрівської 
селищної ради в новій редакції».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію зняти з порядку денного 
питання №1 «Про затвердження структури виконавчих органів Олександрівської 
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селищної ради в новій редакції». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.   
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2021 року №1637 –р «Деякі питання розподілу у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» та розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року                       
№ 907-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами на 2021 рік» вносяться зміни до дохідної та видаткової частини 
бюджету, а саме збільшуються доходи селищного бюджету на 175 000 грн, з них 
по загальному фонду на 175 000 грн. За рахунок перерозподілу видатків та за 
рахунок внесення змін до обсягів субвенцій вносяться зміни до видаткової 
частини селищного бюджету, а саме видатки селищного бюджету збільшуються 
на 175 000 грн, з них по загальному фонду зменшуються на 100 500, по 
спеціальному фонду збільшуються на 275 500 грн, з них:  
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 По головному розпоряднику коштів – селищній раді зменшуються видатки 
по загальному фонду на 72 000 грн, а саме: 
 КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищно, сільської рад» 
зменшуються видатки по загальному фонду на 72 000 грн; 
 КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» зменшуються видатки на 20 000 грн; 

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 
збільшуються видатки на 20 000 грн.  
 
 По головному розпоряднику коштів відділу освіти збільшуються видатки 
на 175 000 грн, з них по загальному фонду зменшуються видатки на 25 000 грн, 
по спеціальному фонду збільшуються на 200 000 грн, з них:  
 КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшуються видатки на 
60 000грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» збільшити видатки на 60 000 грн; 

КПКВК МБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами» зменшуються видатки на 25 000 грн; 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
збільшуються видатки спеціального фонду на 200 000 грн. 

 
По головному розпоряднику коштів – відділу культури та туризму 

Олександрівської селищної ради по загальному фонду зменшуються видатки на 
121 500 грн, по спеціальному фонду збільшуються на 121 500 грн, з них:  

КПКВК МБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по спеціальному 
фонду збільшуються видатки спеціального фонду на 49 950 грн; 

КПКВК МБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по загальному фонду 
зменшуються видатки на 127 500 грн, по спеціальному фонду збільшуються 
видатки на 65 500 грн; 

КПКВК МБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва» збільшуються видатки загального фонду на 6 000 грн; 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
збільшуються видатки по спеціальному фонду на 6 000 грн. 

 
По головному розпоряднику коштів – відділумістобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної 
ради збільшуються видатки на 72 000 грн, з них по загальному фонду 
збільшуються на 118 000 грн, по спеціальному фонду зменшуються на                         
46 000 грн, з них:  

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
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(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються видатки 
загального фонду на 232 900 грн; 

КПКВК МБ 6030  «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшуються видатки загального фонду на 75 500 грн; 

КПКВК МБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації) зменшуються видатки на 61 000 грн;  

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 
спеціальному фонду збільшуються видатки на 15 000 грн;  

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльностю» 
зменшуються видатки по загальному фонду на 39 400 грн.  

 
На виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» надано 
фінансову допомогу п’ятьом особам.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Депутат Мулявка І.В. покинув залу засідання. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3124/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Депутат Мулявка І.В. повернувся в залу засідання.  
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному спеціалісту відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної 
власності Олександрівської селищної ради Брюховецькому Євгену 
Анатолійовичу. 
Брюховецький Є.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2022-2024 роки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни, а саме: 
 

В розділ 3 «Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання Програми 
соціального, економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної 
ради» в частині «Розвиток інформатизації, та системи електронних послуг» 
доповнити абзацом «Проведення заходів спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в населених пунктах 
Олександрівської селищної територіальної громади» та в частині «Управління 
комунальною власністю» доповнити абзацами: 

 виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної 
власності Олександрівської селищної територіальної громади; 

проведення оцінки майна комунальної власності Олександрівської селищної 
територіальної громади для передачі в оренду. 

 
В розділ 4 «Проєкти Програми соціального, економічного та культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради» включити наступні проєкти: 
додати в «Галузі Освіта»: 
п.20 Виготовлення проєктно – кошторисної документації «Капітальний 

ремонт харчоблоку Олександрівської філії комунального закладу 
«Олександрівський ліцей №1» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області за адресою 27300 вул.Шкільна 18, смт 
Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області» вартість                  
100,0 тис.грн. на 2022 рік; 

п.21  «Капітальний ремонт харчоблоку Олександрівської філії комунального 
закладу «Олександрівський ліцей №1» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за адресою 27300 вул.Шкільна 
18, смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області» 
вартість 4500,0 тис.грн. на 2022 рік; 

п. 22 «Реконструкція спортивного майданчика «Олександрівського НВК КЗ 
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«Олександрівське НВО №2, вул.Незалежності України, 89, смт.Олександрівка, 
Кіровоградська область». вартість 5033,653 тис.грн. на 2022 рік. 

Внести зміни до проєкту п.1 «Виготовлення проєктно – кошторисної 
документації «Капітальний ремонт Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО №2» за адресою:  вул. Незалежності України, 89                      
смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області» а саме 
змінити вартість проєкту з 700,0 тис.грн. на 950,0 тис.грн. 

додати в «Галузь «Житлово-комунальне господарство та благоустрій»: 
п.14 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Сонячна в 

смт.Олександрівка Кіровоградської області» вартість 1494,201 тис.грн. на                      
2022 рік; 

п.15 «Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул.Дружби, 
вул.Центральна, пров.Першотравневий, пров.Шкільний від КТП-67 с.Ставидла, 
Олександрівського р-ну, Кіровоградської обл.» вартість  293,284 тис.грн. на                           
2022 рік; 

п.16 «Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул.Шевченка, 
вул.Центральна, вул.Лісова від КТП-132 с.Бірки, Олександрівського р-ну, 
Кіровоградської обл.» вартість 223,011 на 2022 рік; 

п.17 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
громадської вбиральні модульного типу в смт Олександрівка» вартість                             
100,0 тис.грн. на 2022 рік; 

п.18 «Будівництво громадської вбиральні модульного типу в                                        
смт Олександрівка» вартість 500,0 тис.грн. на 2023 рік; 

п.19 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
веледоріжки через прибережну смугу до місця відпочинку біля р.Тясмин» 
вартість 50,0 тис.грн. на 2022 рік. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Депутат Половенко Т.І. покинула залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3125/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
начальнику відділу соціального захисту Олександрівської селищної ради 
Антіповій Ірині Олександрівні. 
Антіпова І.О.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження Програми 
відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв’язок 
окремим категоріям громадян на 2022-2025 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»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3126/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Депутат Половенко Т.І. повернулась в залу засідання. 
 
4. Антіпова І.О.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей 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»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3127/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
директора комунального закладу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді» Олександрівської селищної ради Безпечній Світлані Анатоліївні. 
Безпечна С.А.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження «Програми 
соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих 
обставинах на 2022-2023 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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3128/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
начальника відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради 
Смирній Тетяні Василівні. 
Смирна Т.В.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження «Програми 
розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік». 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3129/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
7. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному спеціалісту Олександрівського управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Кіровогроадській області Осипенку Сергію 
Володимировичу.  
Осипенко С.В.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Програми 
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профілактики та боротьби зі сказом тварин на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2025 років. 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3130/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступних чотирьох питань 
надається начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 
Панченку Ярославу Олексійовичу. 
Панченко Я.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Програми 
охорони навколишнього природного середовища Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до даної 
Програми, а саме: розробити та затвердити заходи до Програми охорони 
навколишнього природного середовища Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3131/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
9. Панченко Я.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
Програми «Питна вода Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економіного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до даної 
Програми, а саме: привести у відповідність паспорт та завдання і заходи 
реалізації Програми «Питна вода Олександрівської селищної ради на 2022-2026 
роки». 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3132/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
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10. Панченко Я.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
«Програми  вуличного  освітлення  населених  пунктів Олександрівської 
селищної  ради  на 2022 рік». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економіного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до даної 
Програми, а саме: в розділі «Перелік робіт та заходів в межах програми» 
виключено пункт 3 «Корегування проектно-кошторисної документації 
«Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Незалежності України, 
смт Олександрівка, Кропивницького району Кіровоградської області». 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3133/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
11. Панченко Я.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
«Програми розвитку дорожнього та мостового господарства та підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022-2023 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економіного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до даної 
Програми, а саме: до розділу VII. Перелік завдань, заходів та показників 
Програми на 2022 рік доповнити населеними пунктами громади: Бовтишка, 
Триліси, Ставидла – фінансування в межах кошторисних призначень. На 2023 
рік даний розділ доповнити населеними пунктами: Бовтишка, Триліси - 
фінансування в межах кошторисних призначень. 
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Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3134/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
12. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу юридичного забезпечення Олександрівської селищної ради 
Шевченку Сергію Петровичу.  
Шевченко С.П.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Програми 
«Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період                          
2022-2023 років. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3135/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
13. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
головного лікарня комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Зубасі Олександру Стефановичу. 
Зубаха О.С.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Програми 
«Підтримки комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області» на 2022 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3136/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
14. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
директора комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної 
ради Савеленку Олександру Олексійовичу. 
Савеленко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
«Фінансового плану на 2022 рік» комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3137/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
15. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
Шията В.І.: Ознайомив з проєктом рішення про бюджет Олександрівської 
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селищної територіальної громади на 2022 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни, а саме:  

Порівняно з обсягом дохідної та видаткової частини бюджету, який був 
оприлюднений на сайті селищної ради та грунтувався на обсягах міжбюджетних 
трансфертів, які були схвалені у Законі України «Про Державний Бюджет 
зменшилась вцілому та в тому числі по загальному фонду на 7 870 300 грн, з 
них:  

по ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» зменшилась на 8 109 600 грн; 

по ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» 
збільшилась на 239 300 грн.  

Видаткова частина бюджету вцілому зменшилась на 7870 300 грн, з них:  
по загальному фонду зменшились видатки на 8 041 100 грн, у зв’язку з 

уточненням розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, по спеціальному 
фонду збільшились на 170 800 грн, а саме:  

освітня субвенція, перерахунок якої здійснений під фактичний контингент 
учнів закладів загальної середньої освіти станом на 05.09.2021 р. згідно зі 
статистичними даними та розмір якої у Законі України «Про Державний бюджет 
на 2022 рік» змінився та зменшився по КПКВК МБ 1031 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 8 109 600 грн; 

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції обсяг якої у прийнятому Законі України «Про 
Державний бюджет на 2022 рік» збільшився по КПКВК МБ 1152 «Забезпечення 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» на 
239 300 грн.  

 
У зв’язку з уточненням розподілу субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та 
розподілом їх на видатки споживання та видатки розвитку по КПКВК МБ 1200 
«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» в порівнянні з обсягом видатків, оприлюдненому на сайті видатки 
загального фонду зменшились на 170 800 грн та збільшились по спеціальному 
фонду на 170 800 грн.  

 
Перерозподілити видатки спеціального фонду: 
 по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», а саме 

співфінансування проєкту «Капітальний ремонт приміщень Олександрівського 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області по пров. Зелений, 8 смт 
Олександрівка. Коригування», а саме зменшити на 100 000, 00 грн; 

по КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» виготовлення проектно-кошторисної документації по 
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проєкту «Капітальний ремонт харчоблоку Олександрівської філії комунального 
закладу «Олександрівський ліцей №1» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області за адресою 27300 вул.Шкільна 
18, смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області» 
збільшити на 100 000, 00 грн.  

Вцілому, з урахуванням внесених змін затверджуються доходи селищного 
бюджету у сумі 250 095 700 грн, у тому числі доходи загального фонду 
селищного бюджету у сумі 247 959 100 грн та доходи спеціального фонду 
селищного бюджету у сумі 2 136 600 грн; видатки селищного бюджету у сумі 
250 095 700 грн, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету у 
сумі 245 888 300 грн та видатки спеціального фонду селищного бюджету у сумі 
4 207 400 грн; профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 
2 070 800 грн; дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 
2 070 800 грн.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення в цілому 
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3138/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
Селищний голова: Переходимо до розгляду питань «Різне». Слово для виступу 
надається депутату Бурківській Анастасії Олександрівні. 

Депутат Бурківська А.О. повідомила, що Президент України Володимир 
Зеленський ініціював чергову програму з підтримки людей і бізнесу в період 
карантину. Цього разу вона торкнеться мільйонів громадян України, котрі 
зможуть самостійно вирішити, яку сферу економіки підтримати, з-поміж тих, що 
постраждали від коронакризи найбільше. 

А саме, з 19 грудня, напередодні початку новорічних свят, усім 
вакцинованим від коронавірусу громадянам, які отримали 2 дози вакцини, 
виплатять по 1 000 грн. на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія» за 
програмою, що отримала назву «єПідтримка». Ці гроші вони зможуть витрачати 
на власний розсуд на придбання квитків у кіно, театр, у музеї, абонемент у 
спортзал. Або ж купити квитки на внутрішній транспорт – залізничний або авіа.  

Також повідомила, що 1 000 гривень можна буде використати на придбання 
книг. А це і підтримка вітчизняних книговидавців, і потужна інвестиція у знання 
дітей та дорослих по всій Україні. 

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський виступив за 
розширення програми на людей, які більше за інших потребують підтримки та 
дав доручення уряду поширити дію «єПідтримки» на купівлю ліків громадянами 
у віці 60 і більше років. Така можливість з’явиться уже в січні.  

Наголосила, що за всю історію нашої незалежності це перший випадок, 
коли влада в період кризи напряму виділяє гроші своїм громадянам, щоб 
підтримати їх і ті сфери економіки, які постраждали найбільше. Це не перший 
випадок, коли наша економіка переживає глибоку кризу. Таке вже було в 1998-
му році, у 2008 році й у 2014-му. Але ще жодного разу влада не виділяла людям 
гроші, щоб допомогти їм пережиті ці складні часи.  
 
Селищний голова: 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які виносились на розгляд двадцять другої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

Чи є бажаючі доповнити?  
Немає. 
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
Двадцять другу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання оголошую закритою. 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


