
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 33 

пленарного засідання тридцять третьої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 22 липня 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 третю сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 20 депутатів із  26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

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

населення Олександрівської селищної ради  
Зубаха Олександр Стефанович  в.о. директора КНП «Олександрівський 

ЦПМСД» Олександрівської селищної 
ради»  

Заїченко Андрій Анатолійович  начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради  

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

Ковтун Олександр Семенович  депутат Кропивницької районної ради  
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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 
12 липня 2022 року № 177 - осн (додається) «Про скликання тридцять третьої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання тридцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до рішення селищної ради від                      
26 лютого 2021 року № 151. 

Антіпова І.О. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Про затвердження містобудівної документації: «Оновлення 
та внесення змін до генерального плану села Бандурове 
Олександрівського району Кіровоградської області». 

Заїченко А.А. 

6. Про затвердження містобудівної документації: «Оновлення 
та внесення змін до генерального плану села Красносілка 
Олександрівського району Кіровоградської області». 

Заїченко А.А. 

7. Про затвердження містобудівної документації: «Оновлення 
та внесення змін до генерального плану села Нижчі 
Верещаки Олександрівського району Кіровоградської 
області». 

Заїченко А.А. 

8. Про затвердження містобудівної документації: «Оновлення 
та внесення змін до генерального плану та зонінг села 
Михайлівка Олександрівського району Кіровоградської 
області». 

Заїченко А.А. 

9. Про затвердження містобудівної документації: «Генеральний 
план та план зонування території села Підлісне 
Кропивницького району Кіровоградської області». 

Заїченко А.А. 
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10. Про затвердження містобудівної документації: «Детальний 
план території по вул. В.Котляра, 21 в с. Триліси 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (за межами населеного пункту)». 

Заїченко А.А. 

11. Про перейменування вулиці Калинової та провулку 
Калинового в смт Олександрівка. 

Заїченко А.А. 

12. Про заборону діяльності московського патріархату на 
території Олександрівської територіальної громади. 

Савченко С.В. 

13. Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області до 
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 
вжиття заходів, спрямованих на стабілізацію цін на ринку 
зернових та олійних культур в Україні. 

Савченко С.В. 

14. Про продовження терміну дії договору оренди земельної 
ділянки АТ «Райффайзен Банк». 

Вітер М.М.  

15. Про надання земельної ділянки в оренду Диль Л.В. для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Вітер М.М.  

16. Про припинення права оренди  та договору оренди земельної 
ділянки водного фонду. 

Вітер М.М.  

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 3520555100:50:054:0021, 
3520555100:50:069:0013 та передачу їх в оренду ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». 

Вітер М.М.  

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачу в оренду ТОВ «Альтімрус» земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ «Персей Піві». 

Вітер М.М.  

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ «Цефей Солар». 

Вітер М.М.  

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачу в оренду ТОВ «Агроніка-21» земельних ділянок для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Вітер М.М.  

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Юкрейн 
Тауер Компані» для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій. 

Вітер М.М.  

 
Депутат Кобилінський І.М. запропонував зняти з порядку денного питання                           
№ 12 «Про заборону дільності московського патріархату на території 
Олександрівської територіальної громади».  
 
Депутат Куценко В. М. покинув залу засідання.  
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Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата    
Кобилінського І.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-3,  
«проти»-9,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного. 
Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 
ради Антіповій Ірині Олександрівні.  
Антіпова І.О.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 26 лютого 2021 року № 151. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3938/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
2. 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 
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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?   
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 
захисту населення та комісія з питань регламенту та депутатської діяльності 
захисту та правопорядку запропонували внести зміни до проекту рішення, а саме  
виключити з розділу ІІІ «Основні заходи щодо реалізації Програми «Оборона» 
на території Олександрівської селищної ради в період 2022 – 2023 років» з 
пункту 15 назви військових частин.  
Комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести наступні зміни до 
проекту рішення: 

доповити констатуючу частину проекту рішення Постановою Кабінету 
Міністрів України № 693 від 17 червня 2022 року; 

викласти пункт 14 в такій редакції: «На реалізацію заходів та роботи з 
територіальної оборони передбачаються кошти для придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентаря»; 

викласти пункт 15 в наступній редакції: «Передбачаються кошти для 
надання у вигляді субвенції місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для військових частин Збройних 
Сил України»; 

доповнити проект рішення пунктом 2 «Надати Олександрівському 
селищному голові право приймати рішення щодо передачі коштів з бюджету 
Олександрівської селищної територіальної громади на потреби Збройних Сил 
України у вигляді субвенції місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення та комісії з 
питань регламенту та депутатської діяльності захисту та правопорядку. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-20,  
«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 зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3939/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
директора комунального некомерційного підприємства «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?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до проекту 
рішення, а саме:  

 в розділі «Паспорт Програми» в пункті 9 «Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації Програми» змінити суму на 4 146, 6 тис. грн; 

в розділі «План заходів Програми «Підтримка КНП «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги»»» в пункті 5 «Оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв» змінити суму на 1 050, 0 тис. грн. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  



7 
 

«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»-,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3940/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Депутат Куценко В.М. повернувся в залу засідання.  
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
Шията В.І.: Ознайомила присутніх 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 соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни до проекту 
рішення, а саме:  
 збільшення дохідної частини на 536 400 грн, в тому числі, загального 
фонду на 536 400 грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету           
(ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами») на 536 400 грн. В цілому дохідна частина збільшується на                     
11 655 138 грн; 
 збільшення видатків по загальному фонду на 561 964, 29 грн, з них по 
загальному фонду збільшуються на 936 400 грн, по спеціальному зменшуються 
на 374 435, 71 грн. В цілому видаткова частина збільшується на                             
12 168 136, 21 грн.  
 
 Зміни проведені за рахунок залучення коштів від перевиконання дохідної 
частини бюджету на 536 400 грн, залишку спеціального фонду, що утворився 
станом на 01 січня 2022 року в сумі 25 564, 29 грн та перерозподілу видатків, а 
саме:  
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 по головному розпоряднику коштів – селищній раді, збільшуються видатки 
на 271 964, 29 грн з них по загальному фонду на 46 400 грн, по спеціальному 
фонду на 225 564, 29 грн, а саме:  
 КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» збільшуються видатки на 231 400 грн; 
 КПКВК  МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» збільшуються видатки на 15 000 грн (під програму «Місцеві 
стимули» (навчання лікаря-інтерна)); 
 КПКВК МБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшуються 
видатки спеціального фонду на 25 564, 29 грн; 
 КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 
зменшуються видатки на 940 000 грн; 
 КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів збільшуються 
видатки по загальному фонду на 740 000 грн, по спеціальному фонду на                     
200 000 грн; 
 
 по головному розпоряднику коштів – відділу освіти, збільшуються видатки 
на 80 000 грн, з них по загальному фонду на 80 000 грн, а саме: 
 КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 
26 400 грн;  
 КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти» зменшуються 
видатки на 46 400 грн, разом з тим енергоносії зменшуються на 547 600 грн;  
 КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» збільшуються 
видатки на 100 000 грн; 
 

по головному розпоряднику коштів – відділу молоді та спорту 
збільшуються видатки на 10 000 грн, з них по загальному фонду на 10 000 грн, а 
саме: 

КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки на 
10 000 грн;  

 
по головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, збільшуються видатки на 
200 000 грн, з них по загальному фонду збільшуються на 800 000 грн, а по 
спеціальному фонду зменшуються на 600 000 грн, а саме:  

КПКВК МБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду» збільшуються видатки на 200 000 грн; 

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 
перерозподіляються кошти із спеціального фонду до загального фонду в сумі 
600 000 грн. В цілому з урахуванням оприлюдненого рішення та внесених змін, 
затверджуються доходи в сумі 252 465 638 грн, з них по загальному фонду 
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250 329 038 грн, по спеціальному 2 136 600 грн, згідно з додатком 1рішення. В 
цілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі 
266 946 852, 97 грн, з них по загальному фонду 259 140 442, 85 грн, по 
спеціальному фонду 7 806 410, 12 грн, згідно з додатком 3 рішення. Профіцит за 
загальним фондом селищного бюджету у сумі 3 541 852, 24 грн, згідно з 
додатком 2 рішення. Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 
3 541 852, 24 грн, згідноз додатком 2 рішення.  

 
Викласти додатки 1; 2; 3; 4 та 5 у новій редакції.  
Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів за рахунок 
перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 1 090 000 грн, з них для 
Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області 150 000 грн, 
військовим частинам 940 000 грн.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3941/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступних семи питань надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.  
Заїченко А.А.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Оновлення та внесення змін до генерального плану 
села Бандурове Олександрівського району Кіровоградської області». 
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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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3942/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
6. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Оновлення та внесення змін до генерального плану 
села Красносілка Олександрівського 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3943/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
7. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Оновлення та внесення змін до генерального плану 
села Нижчі Верещаки Олександрівського 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3944/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
8. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Оновлення та внесення змін до генерального плану 
та зонінг села Михайлівка Олександрівського району Кіровоградської області». 
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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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3945/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
9. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Генеральний план та план зонування території села 
Підлісне 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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3946/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
10. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження 
містобудівної документації: «Детальний план території по вул. В. Котляра, 21 в 
с. Триліси Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (за межами населеного пункту)». 
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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3947/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
11. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про перейменування вулиці 
Калинової та провулку Калинового в смт Олександрівка. 
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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»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3948/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
12. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
депутату Олександрівської селищної ради Савченку Сергію Володимировичу.  
Савченко С.В.: Ознайомив з проєктом рішення про заборону діяльності 
московського патріархату на території Олександрівської територіальної громади. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Комісія з питань соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та 
житлово-комунального господарства запропонувала внести зміни в назву 
проекту рішення, виклавши її в наступній редакції: «Про діяльність 
московського патріархату на території Олександрівської територіальної 
громади» та внести зміни до проекту рішення, а саме:  
змінити постановляючу частину, виклавши її в такій редакції: 

 «1.Звернутися до релігійних парафій Української Православної Церкви, 
які знаходяться на території Олександрівської селищної ради, з пропозицією не 
підтримувати жодних відносин з Російською Православною Церквою. 

2. Рекомендувати настоятелям та прихожанам Української Православної 
Церкви, які знаходяться на території Олександрівської селищної ради, розпочати 
діалог з Православною Церквою України щодо об’єднання в єдину церкву для 
підтримки незалежності та суверенітету України. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та 
правопорядку.» 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
соціально-економічного розвитку територій, благоустрою та житлово-
комунального господарства. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
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Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3949/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
13. Савченко С.В.: Ознайомив з проєктом рішення про звернення депутатів 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття 
заходів, спрямованих на стабілізацію цін на ринку зернових та олійних культур в 
Україні.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3950/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
14. 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 продовження терміну 
дії договору оренди земельної ділянки АТ «Райффайзен Банк». 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3951/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
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15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
земельної ділянки в оренду Диль Л.В. для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі. 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3952/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
права оренди та договору оренди земельної ділянки водного фонду. 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3953/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
3520555100:50:054:0021, 3520555100:50:069:0013 та передачу їх 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3954/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
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18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду ТОВ «Альтімрус» 
земельної ділянки 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3955/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
ТОВ «Персей Піві». 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3956/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
ТОВ «Цефей Солар». 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3957/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
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21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду ТОВ «Агроніка-21» 
земельних ділянок 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3958/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій. 
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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3959/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
Різне.  
 Виступив депутат Сокол С.М., який, з метою здійснення контролю з 
підготовки закладів освіти до навчального року, вніс пропозицію протокольно 
доручити відділу освіти Олександрівської селищної ради підготувати 
інформацію щодо утримання та експлуатації стану укриттів фонду захисних 
споруд цивільного захисту в закладах освіти та доповісти з цього питання на 
черговому засіданні постійної комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, 
освіти, культури, спорту та соціального захисту населення.  
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Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


