
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 31 

пленарного засідання тридцять першої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 12 травня 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 тридцять першу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 16 депутатів із  26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі тридцять першої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Вітер Микола Михайлович начальник відділу земельних ресурсів та 

просторового планування Олександрівської 
селищної ради  

Емірова Любов Іванівна в.о. директора КУ «Олександрівський центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Олександрівської 
селищної ради 

Зіноватний Валерій Вікторович  директор КЗ «Загін Олександрівської місцевої 
пожежної охорони» Олександрівської 
селищної ради  

Ковтун Олександр Семенович  депутат Кропивницької районної ради  
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Найко Ігор Петрович  головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції, мобілізаційної роботи та 
цивільного захисту Олександрівської 
селищної ради  

Половенко Тетяна Іванівна  секретар Олександрівської селищної ради  

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

Шевченко Сергій Петрович  начальник відділу юридичного забезпечення 
Олександрівської селищної ради 

Шията Валентина Іваніввна  начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради  

      
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
02 травня 2022 року № 116-осн (додається) «Про скликання тридцять першої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання тридцять першої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про заяву Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області щодо 
засудження збройної агресії Російської Федерації проти 
України та недопущення порушення територіальної 
цілісності та суверенітету України. 

Половенко Т.І. 

2.  Про звіт про виконання бюджету селищної 
територіальної громади за 2021 рік. 

Шията В.І.  

3.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 
грудня 2021 року № 3138 "Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 
2022 рік". 

Шията В.І. 

4.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 
грудня 2021 року № 3135 «Про затвердження Програми 
«Оборона» на території Олександрівської селищної ради 
в період 2022-2023 років». 

Найко І.П. 

5.  Про внесення змін до рішення четвертої сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 
22 грудня 2020 року №42 «Про затвердження структури 
виконавчих органів Олександрівської селищної ради в 
новій редакції». 

Безпечний О.І. 

6.  Про затвердження Положення про фінансовий відділ 
Олександрівської селищної ради у новій редакції. 

Шията В.І. 
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7.  Про затвердження Статуту комунальної установи 
«Олександрівський центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (нова редакція). 

Емірова Л.І. 

8.  Про затвердження Положення про порядок та умови 
надання платних соціальних послуг комунальною 
установою «Олександрівський центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 

Емірова Л.І. 

9.  Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, 
що надаються комунальною установою 
«Олександрівський центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 

Емірова Л.І. 

10.  Про затвердження Статуту комунального закладу «Загін 
Олександрівської місцевої пожежної охорони» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області в новій редакції. 

Зіноватний В.В. 

11.  Про надання земельної ділянки 3520583500:02:000:0636 
в оренду ФГ «СК-ЕКОПРОДУКТ» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

12.  Про надання земельної ділянки 3520583500:02:000:0636 
в оренду ФОП Тихоненку О.В. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

13.  Про надання земельної ділянки 3520586500:02:000:0574 
в оренду ФГ «РОСТОК» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

14.  Про надання земельної ділянки 3520582000:02:000:9032 
в оренду ФГ «СК-ЕКОПРОДУКТ» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

15.  Про надання земельної ділянки 3520580300:02:001:0003 
в оренду ТДВ «2-ге ім. Петровського» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

16.  Про надання земельної ділянки 3520581700:02:000:0667 
в оренду ТДВ «2-ге ім. Петровського» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

17.  Про надання земельної ділянки 3520581700:02:000:0660 
в оренду ТДВ «2-ге ім. Петровського» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

18.  Про інвентаризацію земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за межами села 
Стара Осота 

Вітер М.М.  
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19.  Про інвентаризацію земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення за межами села 
Підлісне 

Вітер М.М.  

20.  Про інвентаризацію земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення за межами села 
Підлісне 

Вітер М.М.  

21.  Про інвентаризацію земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за межами села 
Підлісне 

Вітер М.М.  

22.  Про інвентаризацію земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за межами села 
Розумівка 

Вітер М.М.  

 
Комісія з питань сільського господарства, землекористування, екології та 
раціонального використання природних ресурсів запропонувала зняти з порядку 
денного питання №14 (3.1) «Про надання земельної ділянки 
3520582000:02:000:9032 в оренду ФГ «СК – ЕКОПРОДУКТ» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва»; №16 (5.1) «Про надання 
земельної ділянки 3520581700:02:000:0667 в оренду ТДВ «2-ге ім. 
Петровського» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та 
№17 (6.1) «Про надання земельної ділянки 3520581700:02:000:0660 в оренду 
ТДВ «2-ге ім. Петровського» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 
 
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 комісії з питань 
сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів зняти з порядку денного питання                                    
№14 (3.1) «Про надання земельної ділянки 3520582000;02;000;9032 в оренду                                
ФГ «СК – ЕКОПРОДУКТ» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 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 №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів зняти з порядку денного питання №16 (5.1) 
«Про надання земельної ділянки 3520581700:02:000:0667 в оренду ТДВ «2-ге ім. 
Петровського» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та 
№17 (6.1) «Про надання земельної ділянки 3520581700:02:000:0660 в оренду 
ТДВ «2-ге ім. Петровського» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 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 №4. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами вцілому. 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 №5. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
секретарю селищної ради Половенко Тетяні Іванівні. 
Половенко Т.І.: Ознайомила з проєктом рішення про заяву Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області щодо 
засудження збройної агресії Російської Федерації проти України та недопущення 
порушення територіальної цілісності та суверенітету України. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3888/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох  питань надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про звіт про виконання бюджету 
селищної територіальної громади за 2021 рік. 
Селищний голова: 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 №3889/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
3. Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3138 "Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік". 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюжету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проекту рішення, а саме до обсягу видаткової 
частини за рахунок перерозподілу:  

По головному розпоряднику – селищній раді зменшуються видатки на 
400 000 грн, з них по загальному фонду зменшуються на 400 000 грн, а саме:  

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
зменшуються видатки на 15 000 грн»; 

КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 15 000 грн»;  

КПКВК МБ 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення» зменшуються видатки на 600 000 грн»; 

КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 
збільшуються видатки на 200 000 грн». 

По головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту 
населення збільшуються видатки на 400 000 грн, з них по загальному фонду на 
400 000 грн, а саме:  

КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» збільшуються видатки на 400 000 грн (на надання одноразової 
допомоги на поховання загиблих у війні Збройних сил України).  



7 
 

 
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. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюжету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 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 №9. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому . 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 №3890/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Депутати Марфула М.М. та Олефіренко Л.І. покинули залу засідання.  
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної роботи та цивільного захисту Олександрівської селищної ради 
Найку Ігорю Петровичу. 
Найко І.П.: Ознайомив з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3135 «Про затвердження Програми 
«Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період                                    
2022-2023 років». 
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Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3891/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Депутат Олефіренко Л.І. повернулася в залу засідання.  
 
5. Селищний голова: Ознайомив з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення четвертої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 
22 грудня 2020 року №42 «Про затвердження структури виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради в новій редакції» та запропонував внести зміни 
до пункту 2 цього проекту рішення і викласти його в такій редакції: «Прирівняти 
посадовий оклад «Начальника служби» до посадового окладу «Начальника 
відділу»».  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію внесення змін до пункту 
2 цього проекту рішення. 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 №12. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому . Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3892/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
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Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження Положення про 
фінансовий відділ Олександрівської селищної ради у новій редакції. 
Селищний голова: 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3893/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
7. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань надається 
в.о. директора КУ «Олександрівський центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Еміровій Любові 
Іванівні.  
Емірова Л.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження Статуту 
комунальної установи «Олександрівський центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області (нова редакція). 
Селищний голова: 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3894/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідання. 
 
8. Емірова Л.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження 
Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг 
комунальною установою «Олександрівський центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3895/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідання. 
 
9. Емірова Л.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження тарифів 
на платні соціальні послуги, що надаються комунальною установою 
«Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 
Селищний голова: 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3896/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
10. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
директору КЗ «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» 
Олександрівської селищної ради Зіноватному Валерію Вікторовичу.  
Зіноватний В.В.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Статуту 
комунального закладу «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області в новій редакції. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до проєкту 
рішення «Про затвердження Статуту комунального закладу «Загін 
Олександрівської місцевої пожежної охорони» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської в новій редакції», а саме в Статуті 
пункти 7.3.5 «Погодження доходів і видатків Загону Олександрівської МПО» та 
7.3.9 «Погодження штатного розпису Загону Олександрівської МПО в 
установленому порядку» виключити пункт 8.2 викласти в наступній редакції 
«Штатна чисельність Загону Олександрівської МПО затверджується органом 
Управління. Штатний розпис Загону Олександрівської МПО погоджується 
Олександрівським селищним головою, профільним заступником 
Олександрівського селищного голови, штатний розпис затверджується 
начальником Загону Олександрівської МПО».  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«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 зі 
змінами в цілому . Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3897/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
11. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання земельної 
ділянки 3520583500:02:000:0636 в оренду ФГ «СК-ЕКОПРОДУКТ» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
земельної ділянки 3520583500:02:000:0636 в оренду ФОП Тихоненку О.В. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3898/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
земельної ділянки 3520586500:02:000:0574 в оренду ФГ «РОСТОК» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3899/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
земельної ділянки 3520580300:02:001:0003 в оренду ТДВ «2-ге                                          
ім. Петровського» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3900/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про інвентаризацію 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами                              
села Стара Осота.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3901/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про інвентаризацію 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами села Підлісне.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3902/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про інвентаризацію 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами села Підлісне.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3903/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
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18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про інвентаризацію 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами                                 
села Підлісне.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3904/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про Про 
інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення за 
межами села Розумівка.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3905/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
20. Селищний голова: переходимо до розгляду питань порядку денного: 
різне. Чи є питання? 
 

Депутат Вербовська А.В. запропонувала розглянути питання щодо 
погашення заборгованості оплати праці працівникам КП «Комсервіс» та  
переведення їх до штату відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.  

 
Доручити відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради опрацювати та 
вивчити питання щодо можливості переведення трьох штатних одиниць із штату 
КП «Комсервіс» в штат відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради. 
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Депутат Ковтун В.О. запропонував створити тимчасову комісію, яка б 
вивчила питання можливості ліквідації комульного підприємства «Комсервіс».  
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


