
 
 

 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 32 

пленарного засідання тридцять другої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 24 червня 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 другу сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 24 депутата із  26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі тридцять другої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Безпечний Олександр Іванович  голова Олександрівської селищної ради   

Вітер Микола Михайлович  начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олександрівської 
селищної ради  

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

Зубаха Олександр Стефанович  в.о. директора КНП «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради  

Кальядт Володимир Адамович  начальник управління превентивної 
діяльності Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській 
області 

 



2 
 

Найко Ігор Петрович  головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції, мобілізаційної роботи та 
цивільного захисту Олександрівської 
селищної ради  

Руденко Олександр 
Олександрович  

головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
Олександрівської селищнної ради  

Собко Борис Михайлович  начальник відділу поліції № 1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького районного управління 
поліції ГУНП України в Кіровоградській 
області   

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

Семенченко Ірина Вікторівна  головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради  

Тимко Сергій Миколайович  начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради  

Тараненко Олександр 
Олександович  

начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності  

Чипіга Олена Борисівна волонтер громадської організації 
«Нескорені»  

Шевченко Сергій Петрович  начальник відділу юридичного забезпечення 
Олександрівської селищної ради  

Шията Валентина Іванівна  начальник фінансового відділу 
Олександрівьскої селищної ради  

 
Розпочнемо роботу сесії.  
 

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови 
від 13 червня 2022 року № 144-осн (додається) «Про скликання тридцять 
другої сесії Олексаандрівської селищної ради восьмого скликання», на 
розгляд засідання тридцять другої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  

Порядок денний: 
 

1.  Про припинення діяльності комунального підприємства 
«Комсервіс» Олександрівської селищної ради шляхом 
ліквідації.  

Руденко О.О.  

2.  Про Програму фінансової підтримки на проведення 
ліквідації комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради.  

Руденко О.О.  

3.  Про передачу майна комунального підприємства 
«Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  

Руденко О.О.  

4.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 
2021 року № 3135 «Про затвердження Програми «Оборона» 

Найко І.П.  
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на території Олександрівської селищної ради в період 2022-
2023 років».  

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

Зубаха О.С.  

6.  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.  

7.  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.  

8.  Про встановлення збору за місця для паркування 
транспортних засобів на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік.  

Тараненко О.О. 

9.  Про встановлення туристичного збору на території 
Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  

Тараненко О.О. 

10.  Про встановлення єдиного податку на території 
Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  

Тараненко О.О. 

11.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 
рік.  

Тараненко О.О. 

12.  Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, на території Олександрівської селищної ради на 
2023 рік.  

Тараненко О.О. 

13.  Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер 
громади» на 2022 рік. 

Собко Б.М. 

14.  Про внесення змін до Положення про визначення стипендії 
обдарованим дітям та педагогічним працівникам, які їх 
підготували.  

Тимко С.М. 

15.  Про затвердження граничної штатної чисельності 
комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. 

Зубаха О.С. 

16.  Про надання дозволу на розроблення детального плану.  Руденко О.О.  

17.  Про Порядок найменування та перейменування об’єктів 
благоустрою на території Олександрівської селищної 
територіальної громади.  

Руденко О.О.  

18.  Про створення органу приватизації житлового фонду та 
затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян.  

Руденко О.О.  
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19.  Про надання дозволу на безоплатну передачу майна 
комунальної власності та затвердження переліку майна, що 
передається з балансу Олександрівської селищної ради на 
балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області для 29 ДПРЧ.  

Семенченко І.В. 

20.  Про передачу майна комунальної власності з балансу 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на баланс військової частини А 
7343 для потреб територіальної оборони Кропивницького 
району військової частини А 7343.  

Семенченко І.В.  

21.  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну 
власність Олександрівської селищної територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області 
пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-63 Б.  

Зіноватний В.В.  

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

Тараненко О.О.  

23.  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну 
власність Олександрівської селищної територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області 
житлового будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7.  

Тараненко О.О.  

24.  Про прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади 
Кропивницького району Кіровоградської області житлового 
будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7.  

Тараненко О.О.  

25.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 3520587500:02:000:1450 та передачу її в 
оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

Вітер М.М.  

26.  Про затвердження документації із землеустрою та надання 
земельної ділянки 3520580500:51:000:0353 в оренду ПрАТ 
«Київстар». 

Вітер М.М.  

27.  Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки 3520586000:51:000:0189. 

Вітер М.М.  

28.  Про затвердження технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 3520585500:02:000:0287. 

Вітер М.М.  

29.  Про затвердження технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 3520585500:02:000:9037. 

Вітер М.М.  

30.  Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в 
натурі (на місцевості) Третяку В.Г.  

Вітер М.М.  

31.  Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки для подальшого продажу у власність Самохвалу 
А.О. по вулиці Вісімнадцята,  280 в селі Несваткове. 

Вітер М.М.  

32.  Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії 
восьмого скликання № 2664 від 30 листопада 2021 року 
«Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки 

Вітер М.М.  
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сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів». 

33.  Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії 
восьмого скликання № 2663 від 30 листопада 2021 року 
«Про викуп Дєдовим В.В. земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів».  

Вітер М.М.  

 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 
Депутат Бакаляр С.В. покинув залу засідання. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань 
надається головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради Руденку Олександру Олександровичу.  
Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про припинення діяльності 
комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Брайко В.В. запропонував включити до складу ліквідаційної комісії 
по припиненню діяльності комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради начальника відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради.  
Депутат Годзюр М.В. запропонував включити до складу ліквідаційної комісії 
по припиненню діяльності комунального підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної ради депутатів Брайка В.В. і Кобилінського І.М. 
та волонтера громадської організації «Нескорені» Чипігу О.Б.  
Волонтер ГО «Нескорені» Чипіга О.Б. повідомила, що не заперечує проти 
включення її до складу вищевказаної ліквідаційної комісії. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Брайка 
В.В. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Депутат Бакаляр С.В. повернувся в залу засідання. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Годзюра 
М.В. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«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 прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3906/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
2. Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про Програму 
фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства 
«Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та 
комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонували внести зміни до розділу 
І паспорту Програми та додатку в розділі фінансування, вказавши суму –            
237 001 грн.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та комісією з 
питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  



7 
 

«утримались»-1, 
«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 зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3907/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
3. Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про передачу майна 
комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Безпечний С.М. запропонував внести зміни до проєкту рішення, 
виключивши пункт 6 «Рекомендувати Олександрівському селищному голові 
розпорядженням створити комісію по передачі майна», таким чином пункт 7 
вважати пунктом 6.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                       
Безпечного С.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3908/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
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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» 
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»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3909/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
в.о.директора КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Зубасі Олександру Стефановичу.  
Зубаха О.С.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження змін до 
Програми «Підтримка 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 як рішення нашої сесії. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-25,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3910/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
6. 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. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 
захисту населення та комісія з питань регламенту та депутатської діяльності, 
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захисту та правопорядку запропонували внести зміни до проекту рішення, а 
саме: в «Структурі виконавчих органів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області» замінити «Сектор 
контролю та звернень громадян» на «Відділ контролю та звернень 
громадян», відповідно, замінити також «завідувач сектору» на «начальник 
відділу» та ввести в апарат Олександрівської селищної ради посаду 
«провідний спеціаліст-бухгалтер».   
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії  з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та комісії з питань регламенту та 
депутатської діяльності, захисту та правопорядку в «Структурі виконавчих 
органів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» замінити «Сектор контролю та звернень громадян» 
на «Відділ контролю та звернень громадян», відповідно, замінити також 
«завідувач сектору» на «начальник відділу». Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-3,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії  з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства ввести в апарат Олександрівської селищної ради 
посаду «провідний спеціаліст-бухгалтер». Лічильній комісії провести облік 
голосів. 
Результати голосування:  
«за»-23,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-2,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3911/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
Депутат Бакаляр С.В. покинув залу засідання.  
 
7. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівськкої селищної ради Шиятій 
Валентині Іванівні. 
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 бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проекту рішення, а саме:  

викласти абзац 2 пункту 1 в такій редакції: «Визначити на 2022 рік: 
видатки селищного бюджету в сумі 248 454 177, 07 грн, в тому числі видатки 
загального фонду селищного бюджету в сумі 241 728 224, 83 грн та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету в сумі 6 725 952, 24 грн;  

у пункті 4 цифри «72 104 100» замінити цифрами «77 505 552, 24»;  
залучити для фінансування видатків селищного бюджету вільний 

залишок коштів загального фонду, що утворився на 01 січня 2022 року в сумі                             
302 000 гривень; 

викласти додатки 2; 3; 5 у новій редакції.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-24,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3912/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
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Оголошено перерву на 20 хвилин. Після перерви депутати Бакаляр С.В., 
Бурківська А.О., Голуб М.О., Ковтун Л.В., Сокол С.М. та Тімченко В.М. не 
повернулися в залу засідання.  
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступних п’яти питань 
надається начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради Тараненку 
Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про встановлення збору за 
місця для паркування транспортних засобів на території Олександрівської 
селищної ради на 2023 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3913/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
Депутат Бурківська А.О. повернулася в залу засідання.  
 
9. Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про встановлення 
туристичного збору на території Олександрівської селищної ради на 2023 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3914/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
Депутат Пісний О.І. покинув залу засідання.  
 
10. Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про встановлення 
єдиного податку на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-2,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3915/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання.  
 
11. Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3916/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
12. Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території 
Олександрівської селищної ради на 2023 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3917/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
13. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу поліції № 1 (м.Знам’янка) Кропивницького районного 
управління поліції ГУНП України в Кіровоградській області Собку Борису 
Михайловичу.  
Собко Б.М.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження Програми 
«Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік.  
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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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3918/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
Депутати Пісний О.І. та Кобилінський І.М. повернулися в залу засідання.  
 
14. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу освіти Олександрівської селищної ради Тимку Сергію 
Миколайовичу.  
Тимко С.М.: Ознайомив з проєктом рішення про внесення змін до 
Положення про визначення стипендії обдарованим дітям та педагогічним 
працівникам, які їх підготували.   
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»-2,  
«проти»-6,  
«утримались»-12, 
«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
15. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
в.о. директора КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Зубасі Олександру Стефановичу. 
Зубаха О.С.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження граничної 
штатної чисельності комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  
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»-3, 
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«не голосували»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3919/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Депутати Пісний О.І. та Кобилінський І.М. покинули залу засідання.  
 
16. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань 
надається головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної раади Руденку Олександру Олександровичу.  
Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про надання дозволу на 
розроблення детального плану.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Вербовська А.В. запропонувала внести технічну правку в проект 
рішення, а саме вказавши місце розташування земельної ділянки в назві  
проекту рішення.  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням технічної правки. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3920/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
17. Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про Порядок 
найменування та перейменування об’єктів благоустрою на території 
Олександрівської селищної територіальної громади.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та 
комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господартсва запропонували внести технічну правку 
в додатку до проекту рішення, а саме пункт 2.6 викласти в такій редакції: «У 
випадку, якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту 
благоустрою, є близькі родичі, додається також їхня письмова згода на 
присвоєння імені». 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням технічної правки. Лічильній комісії 
провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3921/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
18. Руденко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про створення органу 
приватизації житлового фонду та затвердження Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та 
комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонували включити до 
«Посадового складу комісії з питань передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області» голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку 
територій, благоустрою та житлово-комунального господарства. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3922/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
19. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох  питань 
надається  головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради 
Семенченко Ірині Вікторівні.  
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Семенченко І.В.: Ознайомила з проєктом рішення про надання дозволу на 
безоплатну передачу майна комунальної власності та затвердження переліку 
майна, що передається з балансу Олександрівської селищної ради на 
балансовий облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області                              
29 ДПРЧ.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та 
комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонували внести технічні зміни в 
назву проекту рішення, виклавши її в такій редакції: «Про надання дозволу 
на безоплатну передачу виробничих запасів, що передаються з власності 
Олександрівської селищної ради у власність 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області для 29 ДПРЧ» та додати пункти: 

3.«Передати виробничі запаси із власності Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області у власність 1 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у Кіровоградській області для 29 державної пожежно-
рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області»;  

4.«Затвердити акт передачі-приймання виробничих запасів 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області у власність 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 
державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Кіровоградській області (додаток 2)»;  

5.«1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області – вважати 
балансоутримувачем отриманого майна»;  

пункт 3.«Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності» 
проекту рішення вважати пунктом 6.  

 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням технічної правки. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3923/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
20. Семенченко І.В.: Ознайомила з проєктом рішення про передачу майна 
комунальної власності з балансу Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на баланс військової 
частини А7343 для потреб територіальної оборони Кропивницького району 
військової частини А7343.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та 
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комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонували внести технічні зміни в 
назву проекту рішення, виклавши її в такій редакції: «Про передачу 
виробничих запасів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області військовій частині А7343 для потреб територіальної 
оборони Кропивницького району військової частини А7343».  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням технічної правки. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3924/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
21. 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 присутніх з проєктом рішення про надання 
згоди на прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області пожежно-рятувального автомобіля АЦ-40 (431412)-63 Б. 
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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3925/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
22. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань 
надається начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Олександрівської селищної ради Тараненку 
Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про прийняття з 
державної у комунальну власність Олександрівської селищної територіальної 
громади кропивницького району Кіровоградської області об’єкту 
«Гуртожиток» в с. Бірки.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
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провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3926/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
23. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
Олександрівської селищної територіальної громади Кропивницького району 
Кіровоградської області житлового будинку за адресою с. Красносілка, вул. 
Миру, 7.  
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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3927/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
24. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
прийняття з державної у комунальну власність Олександрівської селищної 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області 
житлового будинку за адресою с. Красносілка, вул. Миру, 7.  
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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-7. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3928/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
Депутат Половенко Т.І. покинула залу засідання.  
 
25. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
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Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
3520587500:02:000:1450 та передачу її в оренду                                                             
ПрАТ «Кіровоградобленерго». 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3929/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки 
3520580500:51:000:0353 в оренду ПрАТ «Київстар». 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3930/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки 3520586000:51:000:0189. 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3931/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
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28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки 3520585500:02:000:0287. 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3932/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки 3520585500:02:000:9037. 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3933/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
Депутат Савченко С.В. покинув залу засідання.  
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі 
(на місцевості) Третяку В.Г. 
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»-9. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3934/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
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Депутат Пісний О.І. повернувся в залу засідання.  
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу у 
власність Самохвалу А.О. по вулиці Вісімнадцята,  280 в селі Несваткове. 
Депутати Савченко О.В. та Самохвал А.О. повідомили про конфлікт 
інтересів та не брали участі в голосуванні.  
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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-10. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3935/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2664 від 30 
листопада 2021 року «Про викуп Музиченком М.І. земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів». 
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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3936/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін в рішення двадцять першої сесії восьмого скликання № 2663 від 30 
листопада 2021 року «Про викуп Дєдовим В.В. земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів». 
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»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
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«не голосували»-8. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3937/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
Селищний голова: Переходимо до розгляду питань «Різне». 
 

Депутат Брайко В.В. виступив по питанню діяльності заборонених 
проросійських політичних партій в Україні, зокрема, політичної партії 
«Опозиційна платформа за життя», до складу якої входять депутати 
Олександрівської селищної ради Куценко В.М., Косенко С.І, Олефіренко Л.І. 
та заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Скляренко В.І.  

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Скляренко В.І. повідомив про те, що вищезазначеними депутатами та 
ним особисто були написані заяви про вихід з політичної партії «Опозиційна 
платформа за життя», тому тепер вони не є членами цієї політичної партії.  
 Представники АТ «Ощадбанк» у Кіровоградській області 
проінформували про роботу банківських відділень та проведення 
фінансування в умовах воєнного стану.   
 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


