
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 35 

пленарного засідання тридцять п’ятої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 23 вересня 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 п’яту сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

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

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

( Звучить Гімн України ) 
 

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

просторового планування 
Олександрівської селищної ради  

Винник Валерій Іванович директор комунального підприємства                     
с. Бірки Олександрівської селищної ради 

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

Зубаха Олександр Стефанович в.о. директора комунального 
некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради 
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Мойсеєв Олександр 
Олександрович 

помічник командира батальйону/начальник 
фінансового відділу військової частини 

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

Сенченко Олександр Олегович перший заступник начальника 
Кропивницької районної державної 
адміністрації 

Семенченко Ірина Вікторівна головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради 

Тимко Сергій Миколайович начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради 

Шевченко Сергій Петрович начальник відділу юридичного 
забезпечення Олександрівської селищної 
ради 

Шията Валентина Іванівна  начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради  

        
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
12 вересня 2022 року № 246-осн (додається) «Про скликання тридцять п’ятої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання тридцять п’ятої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  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.  

2.  Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від 28 січня 2021 року № 137 «Про 
затвердження програми цивільного захисту 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району на 2021-2025 роки» 

Семенченко 
І.В. 

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 затвердження Правил благоустрою населених 
пунктів Олександрівської селищної територіальної 
громади 

Заїченко А.А. 

5.  Про затвердження Положення про інспектора з 
благоустрою Олександрівської селищної ради 

Заїченко А.А. 
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6.  Про передачу у приватну власність квартир у житловому 
будинку 

Заїченко А.А. 

7.  Про внесення змін до Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області 

Зубаха О.С. 

8.  Про внесення змін до «Положення про харчування дітей 
у освітніх та оздоровчих закладах» 

Тимко С.М.  

9.  Про затвердження акта передачі-приймання майна 
Олександрівської територіальної громади 

Семенченко 
І.В. 

10.  Про передачу майна комунальної власності з балансу 
Олександрівської селищної ради на балансовий облік            
1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 
29 ДПРЧ 

Семенченко 
І.В. 

11.  Про затвердження актів передачі-приймання основних 
засобів юридичних осіб, що припиняються в зв'язку з 
реорганізацією шляхом приєднання до КП с. Бірки 

Винник В.І. 

12.  Про передачу земельної ділянки із комунальної 
власності у державну власність 

Вітер М.М. 

13.  Про викуп Зеленським В.П. земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення без проведення 
земельних торгів 

Вітер М.М. 

14.  Про припинення користування земельними ділянками у 
зв’язку з добровільними відмовами 

Вітер М.М. 

15.  Про припинення права оренди та договору оренди землі Вітер М.М. 

16.  Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою АТ КБ «Приватбанк» 

Вітер М.М. 

17.  Про погодження Технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на 
яку поширюються право сервітуту 

Вітер М.М. 

18.  Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу в оренду ТОВ «Україна-Хліб» 
та ПП «Колос-Агротех» земельних ділянок для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами села Підлісне 

Вітер М.М. 

19.  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 в 
межах села Бірки 

Вітер М.М. 

20.  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 в 
межах села Несваткове 

Вітер М.М. 
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21.  Про надання згоди щодо передачі земельної ділянки 
3520587500:02:000:7001 в суборенду ПП «МАК 
ТРЕВЕЛ» 

Вітер М.М.  

22.  Про скасування рішень Красносілківської сільської ради 
Олександрівського району Кіровоградської області 

Вітер М.М.  

 
Депутат Брайко В.В. запропонував внести до порядку денного питання щодо 
ремонту дорожнього покриття доріг загального користування на території 
Олександрівської територіальної громади. 
 
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 до порядку денного чотири 
питання: «Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради 
Кропивицького району Кіровоградської області восьмого скликання до 
начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації», «Про внесення 
змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік, затвердженої 
рішенням від 24.06.2022 року № 3918», «Про затвердження селищної Програми 
підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022 рік» та «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів 
права комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади 
у державну власність». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Брайка В.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення та комісії з 
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питань регламенту та депутатської діяльності, захисту та правопорядку внести 
до порядку денного питання «Про звернення депутатів Олександрівської 
селищної ради Кропинвицького району Кіровоградської області восьмого 
скликання до начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації». 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«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 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 внести 
до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми «Поліцейський 
офіцер громади» на 2022 рік, затвердженої рішенням від 24.06.2022 року                          
№ 3918». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
Депутат Савченко О.В. покинув залу засідання. 
 
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 внести 
до порядку денного питання «Про затвердження селищної Програми підтримки 
органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 
2022 рік». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
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Депутат Савченко О.В. повернувся в залу засідання.  
 
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 внести 
до порядку денного питання «Про надання згоди на безоплатну передачу 
об’єктів права комунальної власності Олександрівської селищної територіальної 
громади у державну власність». Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. 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»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3962/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради Семенченко Ірині 
Вікторівні. 
Семенченко І.В.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
Олександрівської селищної ради від 28 січня 2021 року № 137 «Про 
затвердження програми цивільного захисту Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району на 2021-2025 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3963/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 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 абзац 1-4 пункту 1 
викласти в такій редакції:  
 «1.Визначити на 2022 рік: 
 доходи селищного бюджету у сумі 256 545 249 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду селищного бюджету – у сумі 254 408 649 гривень та 
доходи спеціального фонду селищного бюджету – у сумі 2 136 600 гривень, 
згідно з додатком 1 до цього рішення;  
 видатки селищного бюджету у сумі 271 026 463, 97 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету у сумі 263 513 053, 85 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету у сумі 7 513 410, 12 гривень, 
згідно з додатком 3 до цього рішення; 
 профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі                                  
3 248 852, 24 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі                          
3 248 852, 24 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення»; 
 у пункті 4 цифри 72 104 100»замінити цифрами «86 025 035,12»; 
 залучити для фінансування кошти від перевиконання дохідної частини 
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бюджету, у сумі 4 071 100 гривень; 
 викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, у новій редакції (додаються)».  
 
Депутат Брайко В.В. запропонував виділити кошти з бюджету Олександрівської 
селищної територіальної громади на виконання робіт з експлуатаційного 
утримання чавтомобільних доріг загального користування на умовах 
співфінансування з державним підприємством «Агенство місцевих 
автомобільних доріг».   
 
Начальник фінансового відділу Шията В.І., на підставі вищезазначених 
пропозицій, запропонувала додати до проекту рішення декілька пунктів:  
 пункт 2 «Спрямувати кошти селищного бюджету по КПКВК 7461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» на умовах співфінансування робіт з 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних 
доріг. Визначити головним розпорядником коштів – відділ містобудування, 
архітектури, житлово-комунального та благоустрою селищної ради. Визначити 
одержувачем бюджетних коштів бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади та замовником робіт з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування на умовах співфінансування 
даного рішення державне підприємство «Агенство місцевих автомобільних 
доріг»»; 
 пункт 3 «Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок 
перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду в сумі 20 000 грн 
Кропивницькій районній військовій адміністрації для відділу організації 
діяльності центрів надання адміністративних послуг, цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації»;  
 пункт 4 «Внести зміни до пункту 2 рішення селищної ради від 22 липня 
2022 року № 3941 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 
2021 року № 3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік»», а саме слова «для Головного управління ДСНС України у 
Кіровоградській області» замінити на «для 1 державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області». 
 
Депутат Мулявка І.В. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-21,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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За основу прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-22,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
Депутат Куценко В.М. покинув залу засідання. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Брайка В.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
Депутат Мулявка І.В. повідомив про конфлікт інтересів та не брав участі в 
голосуванні.  
 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3964/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.  
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Заїченко А.А.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
Правил благоустрою населених пунктів Олександрівської селищної 
територіальної громади. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3965/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
5. Заїченко А.А.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Положення про інспектора з благоустрою Олександрівської 
селищної ради. 
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»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3966/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідання. 
 
6. Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про передачу у приватну 
власність квартир у житловому будинку. 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3967/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
Депутат Бурківська А.О. повернулася в залу засідання.  
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7. 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 внесення змін до Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Брайко В.В. запропонував внести зміни до проекту рішення та викласти 
в такій редакції пункти: 
 «1. Затвердити Структуру комунального некомерційного підприємства  
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області (додаток 1).   
 2. Викласти Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівськийй центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області в новій редакції (додається). 
 3. Уповноважити керівника комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити 
заходи щодо проведення державної реєстрації комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
відповідно до чинного законодавства України» 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Брайка В.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3968/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
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Депутат Марфула М.М. покинув залу засідання.  
 
8. 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 харчування дітей у освітніх та оздоровчих закладах». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-6. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3969/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
Депутат Марфула М.М. повернувся в залу засідання. 
Депутати Бондаренко Л.І. та Сокол С.М. покинули залу засідання. 
 
9. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради Семенченко Ірині 
Вікторівні. 
Семенченко І.В.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження акта 
передачі-приймання майна Олександрівської територіальної громади. 
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»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3970/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
10. Семенченко І.В.: Ознайомив з проєктом рішення про передачу майна 
комунальної власності з балансу Олександрівської селищної ради на балансовий 
облік 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області для 29 ДПРЧ. 
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:  
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«за»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3971/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
Депутат Бондаренко Л.І. повернулася в залу засідання.  
 
11. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
директору комунального підприємства с. Бірки Олександрівської селищної ради 
Виннику Валерію Івановичу.  
Винник В.І.: Ознайомив з проєктом рішення про затвердження актів передачі-
приймання основних засобів юридичних осіб, що припиняються в зв'язку з 
реорганізацією шляхом приєднання до КП с. Бірки. 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3972/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
Депутат Сокол С.М. повернувся в залу засідання.  
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідання.  
 
12. 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 присутніх з проєктом рішення про внесення змін до 
Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022 рік, затвердженої рішенням 
від 24.06.2022 року № 3918.  
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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №3973/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Депутат Бурківська А.О. повернулася в залу засідання. 
Депутат Сокол С.М. покинув залу засідання.   
 
13. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівни. 
Шията В.І.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про надання згоди на 
безоплатну передачу об’єктів права комунальної власності Олександрівської 
селищної територіальної громади у державну власність.   
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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3974/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
14. Шията В.І.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про затвердження 
селищної Програми підтримки органів виконавчої влади 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»-19,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3975/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
15. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
секретарю Олександрівської селищної ради Половенко Тетяні Іванівні. 
Половенко Т.І.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про звернення 
депутатів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області восьмого скликання до начальника Кіровоградської 
обласної військової адміністрації.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Депутат Ковтун запропонував внести технічну правку в назву проекту рішення, 
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виклавши його в такій редакції: «Про звернення депутатів Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області восьмого 
скликання щодо функціонування КНП «Олександрівська лікарня»» та внести 
технічні правки до пунктів 1 та 2, виклавши їх в такій редакції:  
 «1.Схвалити текст звернення депутатів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання щодо 
функціонування КНП «Олександрівська лікарня;  
 2. Доручити голові Олександрівської селищної ради Олександру 
БЕЗПЕЧНОМУ надіслати дане звернення депутатів Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання 
Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я України, 
Народному депутату Верховної ради України Олесю Довгому, начальнику 
Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію Райковичу, 
Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної адміністрації, 
начальнику Кропивницької районної військової адміністрації Віталію 
Пастушенку». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням вищезазначених технічних правок. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3976/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
16. 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 передачу земельної 
ділянки із комунальної власності у державну власність. 
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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3977/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
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17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про викуп 
Зеленським В.П. земельної ділянки сільськогосподарського призначення без 
проведення земельних торгів. 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3978/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
користування земельними ділянками у зв’язку з добровільними відмовами. 
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»-19,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 3979/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
права оренди та договору оренди землі. 
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»-5. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3980/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про припинення 
права постійного користування земельною ділянкою АТ КБ «Приватбанк». 
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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3981/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про погодження 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюються право сервітуту. 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3982/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою та передачу в оренду ТОВ «Україна-
Хліб» та ПП «Колос-Агротех» земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 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»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3983/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
23. 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 в межах села Бірки. 
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 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-20,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3984/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
24. 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 в межах села Несваткове. 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3985/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання згоди 
щодо передачі земельної ділянки 3520587500:02:000:7001 в суборенду ПП «МАК 
ТРЕВЕЛ». 
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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3986/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про скасування 
рішень Красносілківської сільської ради Олександрівського району 
Кіровоградської області. 
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. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-1,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3987/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
Селищний голова: 
 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


