
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 30 

засідання позачергової тридцятої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 08 квітня 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 тридцяту сесію Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання прибули 21 депутатів із 26 обраних (додаток № 1).  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі позачергової тридцятої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпов Сергій Юрійович  Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради 

Скляренко Василь Іванович  Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів  
Олександрівської селищної ради  

   
Розпочнемо роботу позачергової сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови 
від 07 квітня 2022 року № 90 – осн (додається) «Про скликання 
позачергової тридцятої сесії Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання», на розгляд засідання позачергової тридцятої сесії селищної 
ради восьмого скликання пропонується наступний  
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Порядок денний: 
 
1. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну 

власність Олександрівської селищної територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області 
об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки 

Антіпов С.Ю. 

2. Про прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади 
Кропивницького району Кіровоградської області об’єкту 
«Гуртожиток» в с. Бірки 

Антіпов С.Ю.  

 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«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 питання порядку денного 
надається керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради Антіпову Сергію Юрійовичу.  
Антіпов С.Ю.: Ознайомив з проєктом рішення про надання згоди на 
прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
об’єкту «Гуртожиток» в с. Бірки. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення, як 
рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3887/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду питання порядку денного 
надається керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради Антіпову Сергію Юрійовичу.  
Антіпов С.Ю.: Ознайомив з проєктом рішення про прийняття з державної у 
комунальну власність Олександрівської селищної територіальної громади 
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Кропивницького району Кіровоградської області об’єкту «Гуртожиток»                       
в с. Бірки. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення, як 
рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Селищний голова: 

Шановні депутати! 
 

Питання, які вносились на розгляд позачергової тридцятої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  

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

восьмого скликання оголошую закритою. 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


