
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 36 

засідання позачергової тридцять шостої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 12 жовтня 2022 року                                                                смт Олександрівка 
           

Відповідно до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесію Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання відкриває селищний голова Безпечний Олександр Іванович.  
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На позачергову тридцять шосту сесію Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання прибули 19 депутатів із 26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі позачергової тридцять шостої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Гресь Алла Дмитрівна  директор комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради  

Діденко Тетяна Андріївна  лікар-ендокринолог комунального 
некомерційного підприємства 
«Олександрівська лікарня» Олександрівської 
селищної ради 

Заїченко Андрій Анатолійович  начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради 
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Зубаха Олександр Стефанович  в.о. директора комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради 

Ковтун Олександр Семенович  депутат Кропивницької районної ради  

Мартьянова Людмила 
Олександрівна  

заступник начальника фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради  

Мовчан Світлана Сергіївна  головний спеціаліст відділу освіти 
Олександрівської селищної ради  

Половенко Тетяна Іванівна  секретар Олександрівської селищної ради  

Рибальченко Олег 
Миколайович 

директор департаменту охорони здоров’я 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації 

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

Тетерська Олена Сергіївна  лікар-дерматовенеролог комунального 
некомерційного підприємства 
«Олександрівська лікарня» Олександрівської 
селищної ради 

Тараненко Олександр 
Олександрович  

начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної  власності 
Олександрівської селищної ради  

      
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
10 жовтня 2022 року № 263-осн (додається) «Про скликання позачергової 
тридцять шостої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», 
на розгляд позачергового засідання тридцять шостої сесії селищної ради 
восьмого скликання пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про звіт про виконання бюджету селищної громади за І 
півріччя 2022 року 

Мартьянова 
Л.О. 

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

Мартьянова 
Л.О. 

3.  Про визначення одержувача бюджетних коштів Тараненко О.О. 

4.  Про затвердження Правил торгівлі на ринках, які 
розташовані на території Олександрівської селищної 
ради 

Тараненко О.О. 
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5.  Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від 29 червня 2021 року № 1029 «Про 
затвердження Переліків першого та другого типу 
об’єктів оренди майна комунальної власності 
Олександрівської селищної ради» 

Тараненко О.О. 

6.  Про стипендії обдарованим дітям та педагогічним 
працівникам Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області 

Мовчан С.С. 

7.  Про внесення змін до Порядку найменування та 
перейменування об’єктів благоустрою на території 
Олександрівської селищної територіальної громади 

Заїченко А.А. 

 
Депутат Савченко С.В. запропонував внести до порядку денного питання «Про 
звернення Олександрівської селищної ради щодо присвоєння звання Героя 
України (посмертно) Олегу Івановичу Куцину» 
 
Депутати Бурківська А.О., Кобилінський І.М., Марфула М.М. та Самохвал А.О. 
покинули залу засідання. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного за 
основу. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято за основу. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Депутат Бурківська А.О. повернулася в залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Савченка С.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів.  
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
заступнику начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради 
Мартьяновій Людмилі Олександрівні.  
Мартьянова Л.О.: Ознайомила з проєктом рішення про звіт про виконання 
бюджету селищної громади за І півріччя 2022 року.   
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»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3988/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
2. Мартьянова Л.О.: 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?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3989/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань надається 
начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 



5 
 

Олександрівської селищної ради Тараненку Олександру Олександровичу. 
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про визначення одержувача 
бюджетних коштів та повідомив, що є необхідність внести зміни до проєкту 
рішення, а саме:  
 доповнити пункт 1 словами «на умовах співфінансування 50 на 50 
відсотків»;  
 доповнити пункт 3 словами «головному розпоряднику коштів – відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради»;  
 викласти пункт 4 в такій редакції «уповноважити начальника відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченка Андрія Анатолійовича 
укласти із державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» 
договір про здійснення співфінансування видатків для надання послуг з 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, визначених у пункті 1 цього рішення». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію внести вищезазначені 
зміни до проєкту рішення. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3990/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
4. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Правил торгівлі на ринках, які розташовані на території 
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. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3991/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
5. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін до рішення Олександрівської селищної ради від 29 червня 2021 року №1029 
«Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди майна 
комунальної власності Олександрівської селищної ради» та повідомив, що є 
необхідність внести технічну правку до проєкту рішення, а саме в пункті 5 
додатку 2 проєкту рішення «Перелік другого типу об’єктів оренди майна 
комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади, які 
підлягають передачі в оренду без проведення електронного аукціону» в колонці 
«Стан об’єкта (вільний/орендується)» змінити слово «вільний» на 
«орендується».  
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»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3992/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному спеціалісту відділу освіти Олександрівської селищної ради Мовчан 
Світлані Сергіївні.  
Мовчан С.С.: Ознайомила з проєктом рішення про стипендії обдарованим дітям 
та педагогічним працівникам 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»-0, 
«не голосували»-3. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3993/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
7. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.  
Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про внесення змін до Порядку 
найменування та перейменування об’єктів благоустрою на території 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3994/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
секретарю Олександрівської селищної ради Половенко Тетяні Іванівні.  
Половенко Т.І.: Ознайомила з проєктом рішення про звернення 
Олександрівської селищної ради щодо присвоєння звання Героя України 
(посмертно) Олегу Івановичу Куцину.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? 
Депутат Безпечний С.М. запропонував внести технічну правку в проект рішення, 
виключивши пункт 2 «Секретарю селищної ради направити дане звернення до 
Президента України, оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради та у 
ЗМІ».  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням вищезазначеної технічної правки. Лічильній 
комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3995/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
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Селищний голова: Переходимо до розгляду питань «Різне».  
Виступив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА 
Рибальченко Олег Миколайович, який надав роз’яснення щодо: 
 Закону України № 2347-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення надання медичної допомоги від 1 липня                  
2022 року», яким передбачається створення мережі госпітальних округів 
європейського зразка. Такий підхід передбачає кілька рівнів закладів: 
надкластерні, кластерні та загальні. Медична допомога у простих випадках 
надаватиметься якомога ближче до місця проживання в загальних лікарнях, а у 
більш складних випадках – у кластерних чи надкластерних медичних закладах; 
 подальшої діяльності комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради, комунального 
некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради, фельдшерсько-
акушерських пунктів на території Олександрівської  селищної територіальної 
громади та подальшого відновлення діяльності комунального некомерційного 
підприємства «Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний 
санаторій Кіровоградської обласної ради».  

 

Шановні депутати! 
 

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

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

восьмого скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 


