
 
 
 

 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 37 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 25 листопада 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 сьому сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 17 депутатів із 26 обраних (додаток № 1). 
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

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

( Звучить Гімн України ) 
 

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

населення Олександрівської селищної ради 
Вітер Микола Михайлович начальник відділу земельних ресурсів та 

просторового планування 
Олександрівської селищної ради 

Гунько Людмила Іванівна  начальник відділу культури та туризму 
Олександрівської селищної ради  

Дзюба Сергій Васильович в.о. начальника СПД №1                                         
смт Олександрівка відділу поліції №1                       
м. Знам’янка 

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

Ліхненко Віталій Вікторович поліцейський офіцер громади  

Ситник Анатолій Якович заступник директора комунального 
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некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради 

Скляренко Анжела Борисівна  начадьник відділу управління персоналом 
Олександрівської селищної ради 

Семенченко Ірина Вікторівна головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради 

Тимко Сергій Миколайович начальник відділу освіти Олександрівської 
селищної ради 

Тетерська Олена Сергіївна заступник директора комунального 
некомерційного підприємства 
«Олександрівська лікарня» 
Олександрівської селищної ради 

Шията Валентина Іванівна  начальник фінансового відділу 
Олександрівської селищної ради 

Шевченко Сергій Петрович начальник відділу юридичного 
забезпечення Олександрівської селищної 
ради 

  
Розпочнемо роботу сесії.  

Відповідно до розпорядження Олександрівського селищного голови від 
15 листопада 2022 року № 300-осн (додається) «Про скликання тридцять 
сьомої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання тридцять сьомої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної 
ради від 24 грудня 2020 року № 76 «Про затведження 
Програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, 
позашкільної освіти на 2021-2022 роки». 

Тимко С.М. 

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

Семенченко 
І.В. 

3.  Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської 
селищної ради від 24 грудня 2020 року № 80 «Про 
затвердження комплексної програми соціальної підтримки 
окремих категорій громадян Олександрівської селищної 
ради на 2021-2025 роки». 

Антіпова І.О.  

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 затведження Тимчасового положення про резервний 
фонд бюджету Олександрівської селищної територіальної 
громади в умовах воєнного стану. 

Шията В.І. 
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6.  Про внесення змін до Програми благоустрою території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2021-2023 роки. 

Заїченко А.А.  

7.  Про внесення змін до Програми «Питна вода 
Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки». 

Заїченко А.А. 

8.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 
лютого 2021 року № 151 «Про затведження комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 
членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, 
учасників-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальнгої цілісності та державного суверенітету на 
Сході України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) 
ветеранів Олександрівської селищної ради на                               
2021-2025 роки. 

Антіпова І.О. 

9.  Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної 
ради від 28 квітня 2021 року № 574 «Про затведження 
Комплексної програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2021-2025 роки». 

Антіпова І.О. 

10.  Про затведження Програми «Поліцейський офіцер 
громади» на 2023-2025 рік. 

Дзюба С.В. 

11.  Про затвердження програми розвитку освіти 
Олександрівської територіальної громади на період до 
2027 року. 

Тимко С.М. 

12.  Про затведження  Програми  «Підтримка комунального 
некомерційного підприємства Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2023 рік». 

Зубаха О.С. 

13.  Про затведження  програми розвитку культури на території 
Олександрівської селищної ради на 2023 рік. 

Гунько Л.І. 

14.  Про надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу 
станцій супутникового зв’язку «Starlink». 

Гресь А.Д. 

15.  Про затведження акта передачі-приймання майна 
Олександрівської територіальної громади. 

Семенченко 
І.В. 

16.  Про черговий ранг посадової особи місцевого 
самоврядування. 

Скляренко 
А.Б. 

17.  Про затвердження  «Програми вуличного освітлення 
населених пунктів Олександрівської селищної  
територіальної громади на 2023-2025 роки».  

Заїченко А.А. 

18.  Про затвердження Програми розроблення (оновлення) 
містобудівної документації населених пунктів 
Олександрівської селищної територіальної громади на 
2023 рік. 

Заїченко А.А. 

19.  Про початок реорганізації комунального підприємства 
с.Бірки Олександрівської селищної ради шляхом 
приєднання до комунального підприємства «Оберіг-Аква» 
Олександрівської селищної ради. 

Заїченко А.А. 
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20.  Про внесення змін до штатного розпису комунального 
підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної 
ради. 

Заїченко А.А. 

21.  Про припинення діяльності комунального підприємства 
«Лісове» Олександрівської селищної ради шляхом 
ліквідації. 

Заїченко А.А. 

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

Вітер М.М.  

23.  Про припинення дії договору оренди та права оренди ФОП 
Іщенко Л.В. земельної ділянки 3520584001:51:000:0007 по 
вулиці Центральна, 82 в селі Красносілля шляхом його 
розірвання за згодою сторін. 

Вітер М.М.  

24.  Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та 
передачі у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю. 

Вітер М.М.  

25.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою громадянам за межами села Вищі Верещаки. 

Вітер М.М.  

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Скічку Ю.Л. 

Вітер М.М.  

27.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою громадянам за межами села Бірки. 

Вітер М.М.  

28.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Семенченку М.І. 

Вітер М.М.  

29.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мельнику В.Л. 

Вітер М.М.  

30.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Грушовому О.О. 

Вітер М.М.  

31.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Майданиченко О.В. 

Вітер М.М.  

32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою Коваленко А.С. та Павлюковець О.С. 

Вітер М.М.  

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Задорожній О.Д.  

Вітер М.М.  

34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Ковальчук Н.В. 

Вітер М.М.  

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Пономаренко Л.М. 

Вітер М.М.  

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Чубаровій К.П. 

Вітер М.М.  

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Ігнатьєвій І.М. 

Вітер М.М.  

38.  Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та 
передачі у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Казіміренко М.А. 

Вітер М.М.  

39.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Уманець Г.О. 

Вітер М.М.  

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту Вітер М.М.  
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землеустрою Зеленько Г.Ю. 
41.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою Козупляці К.О. 
Вітер М.М.  

42.  Про відмову у затвердженні проекту землеустрою та 
передачі у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Толкач Г.В. 

Вітер М.М.  

43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Вульчин Д.Л. 

Вітер М.М.  

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва                     
Максимченко О.К. 

Вітер М.М.  

45.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Максимченко О.К. 

Вітер М.М.  

46.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Швайці І.О. 

Вітер М.М.  

47.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Опалатенку О.П. 

Вітер М.М.  

48.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою Сухенко Н.О. та Скрипник К.М. 

Вітер М.М.  

49.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Назаренко Р.Ф. 

Вітер М.М.  

50.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Личаку С.О. 

Вітер М.М.  

51.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Сердюку О.В. 

Вітер М.М.  

52.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Ланецькому І.В. 

Вітер М.М.  

53.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мушик Т.М. 

Вітер М.М.  

54.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Скрипнику В.О. 

Вітер М.М.  

55.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою громадянам за рахунок земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520587500:02:000:1419. 

Вітер М.М.  

56.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Мостиці Д.С. 

Вітер М.М.  

57.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Бондаренку В.Ф. 

Вітер М.М.  

58.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Шишці О.О. 

Вітер М.М.  

59.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Маліні О.А. 

Вітер М.М.  

60.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Волошину О.В. 

Вітер М.М.  

61.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою  Мальованому І.І. 

Вітер М.М.  
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62.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Кривошеї О.Г. 

Вітер М.М.  

63.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Коваленко В.М. та Лень Л.М. 

Вітер М.М.  

64.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Марченку С.О. 

Вітер М.М.  

65.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Семеновій О.О. 

Вітер М.М.  

66.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Трегуб С.М. 

Вітер М.М.  

67.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Драч А.П. 

Вітер М.М.  

68.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Бургаз А.М. 

Вітер М.М.  

69.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), невитребуваної частки (пай) на умовах оренди 
СТОВ «Тясмин». 

Вітер М.М.  

70.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою Капелюшному О.М., Капелюшному Є.М., 
Капелюшному М.М. 

Вітер М.М.  

71.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Дзюбі О.М. 

Вітер М.М.  

72.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Хмарі О.І. 

Вітер М.М.  

73.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Орлику І.П. 

Вітер М.М.  

74.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Стояненко А.В. 

Вітер М.М.  

75.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Голубу С.В. 

Вітер М.М.  

76.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Денисенко Л.Г. 

Вітер М.М.  

77.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Релігійній громаді парафії на 
честь ікони Божої Матері Казанської Олександрійської 
єпархії УПЦ. 

Вітер М.М.  

78.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Денисенко В.В. 

Вітер М.М.  

79.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 
землеустрою Волошину О.А., Волошиній Л.В. 

Вітер М.М.  

80.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Кравченко Н.А. 

Вітер М.М.  

81.  Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки ДП «Оникіївське лісове господарство». 

Вітер М.М.  
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82.  Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки по вулиці Шевченка, 34 селища міського 
типу Олександрівка. 

Вітер М.М.  

83.  83.Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови 
Торубарі В.А. 

Вітер М.М.  

84.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0660 у постійне користування 
Державному підриємству «Оникіївському лісовому 
господарству». 

Вітер М.М.  

85.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0337 у постійне користування 
Державному підриємству «Оникіївському лісовому 
господарству». 

Вітер М.М.  

86.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0851 у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому 
господарству». 

Вітер М.М.  

87.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0496 у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому 
господарству». 

Вітер М.М.  

88.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0338 у постійне користування 
Державному підприємству «Оникіївському лісовому 
господарству». 

Вітер М.М.  

89.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу в оренду СТОВ «Агрофірма Ясенівська» 
земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами села Стара 
Осота. 

Вітер М.М.  

90.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Пушкарьовій І.В. 

Вітер М.М.  

91.  Про затвердження проекту землеустрою та надання 
земельної ділянки 3520587500:51:000:0106 в оренду ТОВ 
«Юкрейн Тауер Компані». 

Вітер М.М.  

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Олександрівському районному 
споживчому товариству для будівництва та 

Вітер М.М.  
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обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Коцюбинського, 4 в селищі міського типу Олександрівка. 

93.  Про затвердження технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки, що надана у 
користування ПрАТ «Київстар». 

Вітер М.М.  

94.  Про надання земельної ділянки в оренду Скіпі Т.О. та 
Костенко Т.В. для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі.  

Вітер М.М.  

95.  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 Івангород. 

Вітер М.М.  

96.  Про надання дозволу Шматковській С.В. на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд по вул. Шевченка в 
селищі міського типу Олександрівка (біля магазину 
«Будмайстер»). 

Вітер М.М.  

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Службі автомобільних доріг у 
Кіровоградській області в межах населеного пункту 
Олександрівка. 

Вітер М.М.  

98.  Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу 
Олександрівка по вулиці Шевченка (біля ПАТ 
«Укртелеком»). 

Вітер М.М.  

99.  Про надання дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу 
Олександрівка по вулиці Незалежності України (біля 
магазину «Канді»). 

Вітер М.М.  

100. Про надання згоди Бажану І.М. щодо передачі орендованої 
земельної ділянки 3520555100:50:078:0041 в суборенду 
ТОВ «Укрдіагностика». 

Вітер М.М.  

101. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
ПрАТ «Київстар» шляхом зміни сторони орендаря на ТОВ 
«Юкрейн Тауер Компані». 

Вітер М.М.  

102. Про внесення змін в рішення 17 сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання № 1950 від                  
27.08.2021 року. 

Вітер М.М.  

103. Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2898 
від 30 листопада 2021 року «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу О.П.». 

Вітер М.М.  



9 
 

104. Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2900 
від 30 листопада 2021 року «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.». 

Вітер М.М.  

105. Про внесення змін в рішення 21 сесії 8 скликання № 2899 
від 30 листопада 2021 року «Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.». 

Вітер М.М.  

 
Селищний голова: Повідомив, що порядок денний пленарного засідання 
тридцять сьомої сесії розданий депутатам за основу. Чи є зміни та доповнення до 
порядку денного? 
Депутат Савченко С.В. запропонував зняти з порядку денного питання                           
№89 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в 
оренду СТОВ «Агрофірма Ясенівська» земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами села Стара Осота». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Савченка С.В. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«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         
зі змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято зі змінами. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу освіти Олександрівської селищної ради Тимку Сергію 
Миколайовичу.  
Тимко С.М.: Ознайомив з проектом рішення про внесення змін до рішення 
Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №76 «Про 
затвердження Програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної 
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освіти на 2021-2022 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3996/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
2. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради Семенченко Ірині 
Вікторівні. 
 
Семенченко І.В.: Ознайомила з проектом 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 проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3997/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 
ради Антіповій Ірині Вікторівні.  
Антіпова І.О.: Ознайомила з проектом рішення про внесення змін до рішення 
сесії Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №80 «Про 
затвердження комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3998/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.  
Шията В.І.: Ознайомила присутніх з проектом 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 до обсягу доходів 
бюджету, визначених у додатку 1 до рішення, які збільшуються по загальному 
фонду на 22 857 грн, а саме: 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на 14 200 грн; 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету закладам, установам та 
організаціям для надання компенсації на оплату комунальних послуг, що 
надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених 
осіб за травень поточного року  збільшуються доходи на 8 657 грн. 

Вносяться зміни до видаткової частини, визначених у додатку 3 до рішення, 
а саме збільшуються видатки на 22 857  грн, а саме: 

по загальному фонду зменшуються на 74 393 грн, по спеціальному фонду 
збільшуються на  97 250 грн, з них: 

 
 По головному розпоряднику – селищній раді зменшуються видатки на                      
869 600 грн, з них: по загальному фонду зменшуються видатки на 896 850 грн, по 
спеціальному фонду збільшуються на 27 250 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшуються 
видатки на  838 700 грн; 

КПКВК МБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 
зменшуються видатки на 54 450 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» збільшуються видатки на 46 300 грн (на заробітну плату з 
нарахуваннями для виплати доплати у розмірі 10% понад базовий рівень  
медичним працівникам, задіяним у лікуванні COVID-19); 

КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 
видатки на 300 000 грн (оплата праці та нарахування); 

КПКВК МБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» зменшуються 
видатки на 350 000 грн; 

КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки по спеціальному фонду на 
27 250 грн (придбання бензогенератора). 
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       По головному розпоряднику – відділу освіти збільшуються видатки на 

20 132 грн, з них: по загальному фонду збільшуються на 50 132 грн, по 
спеціальному фонду зменшуються на 30 000 грн, а саме: 

       КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за рахунок 
перерозподілу збільшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та 
нарахування); 

       КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 
зменшуються видатки на 61 000 грн (оплата праці та нарахування); 

       КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по загальному фонду 
збільшуються видатки на 761 300 грн (оплата праці та нарахування), по 
спеціальному фонду видатки перерозподіляються в сумі 100 000 грн з об’єкту 
"Капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області по пров. Зелений, 8 смт. Олександрівка") та 
направляються на: 

       КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:  

      по об’єкту "Капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області  по пров. Зелений, 8 в                           
смт. Олександрівка. Коригування" в сумі  70 000 грн; 

       по об’єкту "Капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної 
освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 27326 с. Красносілля, вул. Нова, буд. 12 (коригування)" 
в сумі 30 000 грн; 

       КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» по загальному фонду зменшуються на 755 368 грн, з них: за 
рахунок дотації  на оплату енергоносіїв збільшуються видатки по загальному 
фонду на 5 932 грн, за рахунок перерозподілу видатків зменшуються видатки на 
761 300 грн (оплата праці та нарахування);  по спеціальному фонду зменшуються 
видатки на 30 000 грн (Капітальний ремонт харчоблоку Олександрівської філії 
комунального закладу «Олександрівський ліцей №1» Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою 27300 
вул.Шкільна 18, смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської 
області" (з виготовленням проектно-кошторисної документації) та 
направляються на: 

       КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» в сумі               
30 000 (стипендії учням, які отримали 200 балів та вчителям); 

 КПКВК МБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» збільшуються видатки на 
14 200 грн (оплата праці та нарахування). 

 
 По головному розпоряднику – відділу соціального захисту населення 
зменшуються видатки на 21 500 грн, з них: 

      КПКВК МБ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
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автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» зменшуються 
видатки на 90 000 грн; 

      КПКВК МБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю» збільшуються видатки на 68 500 грн (оплата 
праці та нарахування); 

     КПКВК МБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб» перерозподіляються видатки між КЕКВ. 

      

      По головному розпоряднику коштів – відділу культури збільшуються 
видатки по загальному фонду на 461 100 грн, з них: 
         КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються видатки 
на 46 000 грн (оплата праці та нарахування); 

      КПКВК МБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» 
збільшуються видатки на 21 000 грн (нарахування на заробітну плату); 

       КПКВК МБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшуються 
видатки на 77 600 грн (оплата праці та нарахування); 

       КПКВК МБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшуються видатки на 
257 300 грн (оплата праці та нарахування); 

       КПКВК МБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва» збільшуються видатки на 59 200 грн (оплата праці та 
нарахування). 

 
     По головному розпоряднику коштів – відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки на 31 281 грн, з них: 
     КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за рахунок 
перерозподілу зменшуються видатки на 28 000 грн (оплата праці та 
нарахування); 

     КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки                            
на 59 281 грн, з них: за рахунок дотації на оплату енергоносіїв на 1 281 грн та за 
рахунок перерозподілу на 58 000 грн. 

 
     По головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою збільшуються видатки на 
401 444 грн, з них: по загальному фонду на 301 444 грн, по спеціальному фонду 
на 100 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються видатки 
на 767 444 грн, з них: за рахунок дотації на оплату енергоносіїв збільшуються 
видатки на 1 444 грн, за рахунок перерозподілу на 766 000 грн, (з них: на оплату 
праці та нарахування  545 000 грн,  оплату енергоносіїв 175 000 грн, по 
спеціальному фонду видатки збільшуються на 100 000 грн (генератор); 

КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 
зменшуються видаки на 10 000 грн (оплата праці та нарахування); 
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КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшуються видатки загального фонду на 304 000 грн, з них: зменшуються по 
оплаті праці з нарахуваннями  114 600 грн, енергоносії  на 410 000 грн, та 
збільшуються по оплаті послуг 220 600 грн; 

КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшуються видатки на 
152 000 грн. 

 
 По головному розпоряднику коштів – фінансовому відділу 
перерозподіляються видатки по КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах» між КЕКВ.        

      Вцілому з урахуванням оприлюдненого рішення та внесених змін, 
затверджуються доходи в сумі 256 568 106 грн, з них: по загальному фонду 
254 431 506 грн, по спеціальному фонду 2 136 600 грн, згідно з додатком 1  
рішення; 

     Вцілому з урахуванням внесених змін, затверджуються видатки в сумі  
271 049 320,97 грн, з них: по загальному фонду 263 438 660,85  грн, по 
спеціальному фонду 7 610 660,12 грн, згідно з додатком 3  рішення; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі                                    
3 346 102,24  грн, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі                 
3 346 102,24  грн, згідно з додатком 2 до цього рішення". 

Викласти додатки 1,2,3,4,5,6 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»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №3999/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
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Депутат Бакаляр С.В. покинув залу засідання.  
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні. 
Шията В.І.: Ознайомила присутніх з проектом рішення про затвердження 
Тимчасового положення про резервний фонд бюджету Олександрівської 
селищної територіальної громади в умовах воєнного стану.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4000/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступних двох питань надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.  
Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про внесення змін до Програми 
благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2021-2023 роки.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4001/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
7. Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про внесення змін до 
Програми «Питна вода Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4002/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 
ради Антіповій Ірині Олександрівні.  
Антіпова І.О.: Ознайомила з проектом рішення про внесення змін до рішення 
селищної ради від 26 лютого 2021 року №151 «Про затвердження комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті 
загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на                         
2021-2025 роки. 
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: 

VІІІ.Напрямки реалізації та заходи Програми п.1.5 викласти в новій 
редакції: «Надання адресної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих), 
учасників бойових дій смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини до 
Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) та до Дня святого Миколая                         
(19 грудня); 
 П. 5 Порядку надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам 
їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС абзац перший та 
другий викласти в новій редакції: «Адресна матеріальна допомога дітям 
загиблих (померлих) учасників бойових дій виплачується щорічно до 1 червня – 
Міжнародного дня захисту дітей та до 19 грудня – Дня святого Миколая.  

Розмір допомоги становить 1 000, 00 гривень до 1 червня та 2 000, 00 
гривень до 19 грудня на кожну дитину».  
 
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»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
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Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4003/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
9. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
начальника СПД №1 смт Олександрівка відділу поліції №1 м. Знам’янка Дзюбі 
Сергію Васильовичу. 
Дзюба С.В.: Ознайомив з проектом рішення про внесення змін до рішення 
Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року №574 «Про 
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності і 
правопорушень на 2021-2025 роки». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4004/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
10. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
поліцейському офіцеру громади Ліхненку Віталію Вікторовичу. 
Ліхненко В.В.: Ознайомив з проектом рішення про затвердження Програми 
«Поліцейський офіцер громади» на 2023-2025 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4005/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
Депутат Марфула М.М. покинув залу засідання.  
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11. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу освіти Олександрівської селищної ради Тимку Сергію 
Миколайовичу.  
Тимко С.М.: Ознайомив з проектом рішення про затвердження програми 
розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до                            
2027 року. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4006/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
Депутат Марфула М.М. повернувся в залу засідання.  
 
12. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
заступнику директора комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради Ситнику Анатолію Яковичу.  
Ситник А.Я.: Ознайомив з проектом рішення про затвердження Програми 
«Підтримка комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 рік». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів.Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4007/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
13. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Гунько 
Людмилі Іванівні.  
Гунько Л.І.: Ознайомила з проектом рішення про затвердження програми 
розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4008/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
14. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
заступнику директора комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Тетерській Олені 
Сергіївні.  
Тетерська О.С.: Ознайомила з проектом рішення про надання згоди та 
зобов’язання на безоплатну передачу станцій супутникового зв’язку «Starlink». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4009/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
15. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради Семенченко Ірині 
Вікторівні.  
Семенченко І.В.: Ознайомила з проектом рішення про затвердження акта 
передачі-приймання майна Олександрівської територіальної громади.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4010/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
16. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу управління персоналом Олександрівсьої селищної ради 
Скляренко Анжелі Борисівні.  
Скляренко А.Б.: Ознайомила з проектом рішення про черговий ранг посадової 
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особи місцевого самоврядування.  
Селищний голова Безпечний О.І. повідомив про конфлікт інтересів та не брав 
участі в голосуванні. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4011/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
17. Селищний голова: Слово для розгляду наступних п’яти питань надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександріської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.   
Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про затвердження «Програми 
вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської селищної 
територіальної громади на 2023-2025 роки».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4012/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
18. Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про затвердження 
Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених 
пунктів Олесандрівської селищної територіальної громади на 2023 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №4013/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
Депутат Савченко С.В. покинув залу засідання.  
 
19. Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про початок реорганізації 
комунального підприємства с.Бірки Олександрівської селищної ради шляхом 
приєднання до комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської 
селищної ради. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4014/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Депутат Савченко С.В. повернувся в залу засідння.  
 
20. Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про внесення змін до 
штатного розпису комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської 
селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4015/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
21. Заїченко А.А.: Ознайомив з проектом рішення про припинення діяльності 
комунального підприємства «Лісове» Олександрівської селищної ради шляхом 
ліквідації.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проекту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4016/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
22. 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 проектом 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 проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4017/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про припинення дії 
договору оренди та права оренди ФОП Іщенко Л.В. земельної ділянки 
3520584001:51:000:0007 по вулиці Центральна, 82 в селі Красносілля шляхом 
його розірвання за згодою сторін. 
  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проект рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-1,  
«проти»-0,  
«утримались»-16, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Дігтярьову В.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4018/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за межами 
села Вищі Верещаки. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4019/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скічку Ю.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4020/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за межами 
села Бірки. 
Депутати Косенко С.І. 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 проект 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»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення №4021/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семенченку М.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4022/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мельнику В.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4023/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Грушовому О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4024/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Майданиченко О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4025/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
 
32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Коваленко А.С. та 
Павлюковець О.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4026/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Задорожній О.Д. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4027/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ковальчук Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4028/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Пономаренко Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4029/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Чубаровій К.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4030/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ігнатьєвій І.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4031/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
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38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства Казіміренко М.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4032/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Уманець Г.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4033/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Зеленько Г.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4034/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Козупляці К.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
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Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4035/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
затвердженні проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського Толкач Г.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4036/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
 
43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Вульчин Д.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4037/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва                        
Максимченко О.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4038/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Максимченко О.К. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4039/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Швайці І.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4040/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Опалатенку О.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4041/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Сухенко Н.О. та 
Скрипник К.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4042/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Назаренко Р.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4043/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Личаку С.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4044/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
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51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Сердюку О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4045/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Ланецькому І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4046/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
53. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мушик Т.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4047/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №58. 
 
54. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Скрипнику В.О. 
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
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нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4048/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №59. 
 
55. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам за рахунок 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520587500:02:000:1419. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4049/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №60. 
 
56. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мостиці Д.С. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4050/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №61. 
 
57. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бондаренку В.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4051/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №62. 
 
58. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Шишці О.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4052/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №63. 
 
59. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Маліні О.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4053/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №64. 
 
60. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Волошину О.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4054/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №65. 
 
61. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
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наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Мальованому І.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4055/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №66. 
 
62. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кривошеї О.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4056/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №67. 
 
63. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Коваленко В.М. та                       
Лень Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4057/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №68. 
 
64. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Марченку С.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4058/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №69. 
 
65. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Семеновій О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4059/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №70. 
 
Депутат Ковтун Л.В. покинула залу засідання.  
 
66. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Трегуб С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4060/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №71. 
 
67. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Драч А.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4061/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №72. 
 
68. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Бургаз А.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4062/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №73. 
 
69. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
невитребуваної частки (пай) на умовах оренди СТОВ «Тясмин». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4063/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №74. 
 
70. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Капелюшному О.М., 
Капелюшному Є.М., Капелюшному М.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16 ,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4064/додається/. 
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Результати поіменного голосування у додатку №75. 
 
71. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Дзюбі О.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4065/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №76. 
 
72. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Хмарі О.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4066/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №77. 
 
73. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Орлику І.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4067/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №78. 
 
74. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Стояненко А.В. 
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4068/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №79. 
 
75. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Голубу С.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4069/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №80. 
 
76. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Денисенко Л.Г. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4070/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №81. 
 
Депутат Ковтун Л.В. повернулася в залу засідання.  
 
77. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою Релігійній громаді 
парафії на честь ікони Божої Матері Казанської Олександрійської єпархії УПЦ. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4071/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №82. 
 
78. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Денисенко В.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4072/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №83. 
 
79. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою Волошину О.А., 
Волошиній Л.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4073/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №84. 
 
80. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою Кравченко Н.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4074/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №85. 
 
81. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки ДП «Оникіївське лісове господарство». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4075/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №86. 
 
82. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки по вулиці Шевченка, 34 селища міського типу 
Олександрівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4076/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №87. 
 
83. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови Торубарі В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань сільського господарства, землекористування, екології та 
раціонального використання природних ресурсів запропонувала встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 7 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №88. 
 
Депутат Бойко Р.М. покинув залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4077/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №89. 
 
84. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520585000:02:000:0660 у постійне користування Державному підприємству 
«Оникіївському лісовому господарству».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4078/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №90. 
 
85. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер 
3520580500:02:0020:0337 у постійне користування Державному підприємству 
«Оникіївському лісовому господарству». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4079/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №91. 
 
86. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0851 у постійне користування Державному підприємству 
«Оникіївському лісовому господарству». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4080/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №92. 
 
87. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520583000:02:000:0496 у постійне користування Державному підприємству 
«Оникіївському лісовому господарству». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4081/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №93. 
 
88. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки кадастровий номер: 
3520580500:02:000:0338 у постійне користування Державному підприємству 
«Оникіївському лісовому господарству».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4082/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №94. 
 
89. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Пушкарьовій І.В.  
 
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4083/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №95. 
 
Депутат Бойко Р.М. повернувся в залу засідання.  
 
90. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою та надання земельної ділянки 3520587500:51:00:0106 в 
оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4084/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №96. 
 
91. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Олександрівському районному споживчому товариству для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Коцюбинського, 4 в селищі міського 
типу Олександрівка.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань сільського господарства, землекористування, екології та 
раціонального використання природних ресурсів запропонувала встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки 
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земельної ділянки.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №97. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення зі 
змінами в цілому? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4085/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №98. 
 
92. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про затвердження 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що 
надана у користування ПрАТ «Київстар». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4086/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №99. 
 
93. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
земельної ділянки в оренду Скіпі Т.О. та Костенко Т.В. для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань сільського господарства, землекористування, екології та 
раціонального використання природних ресурсів запропонувала встановити 
річний розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
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сільського господарства, землекористування, екології та раціонального 
використання природних ресурсів. Лічильній комісії провести облік голосів. 
 
 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №100. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проекту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4087/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №101. 
 
94. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом 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 Івангород. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4088/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №102. 
 
95. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу Шматковській С.В. на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в користування на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасових споруд по вул. Шевченка в селищі 
міського типу Олександрівка (біля магазину «Будмайстер»). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4089/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №103. 
 
96. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Кіровоградській 
області в межах населеного пункту Олександрівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4090/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №104. 
 
97. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по 
вулиці Шевченка (біля ПАТ «Укртелеком»). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4091/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №105. 
 
 
 
 
98. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання 
дозволу ТОВ «Задор» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасових споруд в селищі міського типу Олександрівка по 
вулиці Незалежності України (біля магазину «Канді»). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4092/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №106. 
 
99. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про надання згоди 
Бажану І.М. щодо передачі орендованої земельної ділянки 
3520555100:50:078:0041 в суборенду ТОВ «Укрдіагностика». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4093/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №107. 
 
100. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про внесення змін 
до договорів оренди земельних ділянок ПрАТ «Київстар» шляхом зміни сторони 
орендаря на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
 
 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4094/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №108. 
 
101. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про внесення змін в 
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рішення 17 сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання №1950 від 
27.08.2021 року.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект 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»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4095/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №109. 
 
102. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про внесення змін в 
рішення 21 сесії 8 скликання №2898 від 30 листопада 2021 року «Про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу О.П.». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №110. 
 
103. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про внесення змін в 
рішення 21 сесії 8 скликання №2900 від 30 листопада 2021 року «Про 
затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №111. 
 
104. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проектом рішення про внесення змін в 
рішення 21 сесії 8 скликання №2899 від 30 листопада 2021 року «Про 
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затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для 
городництва Кутурлашу П.Д.». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-2,  
«проти»-0,  
«утримались»-15, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №112. 
 
Селищний голова: Переходимо до розгляду питань «Різне». 
 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної роботи та цивільного захисту Олександрівської селищної ради 
Найко Ігор Петрович проінформував депутатів Олександрівської селищної ради 
та керівників виконавчих органів, підприємств, установ, організацій комунальної 
власності Олександрівської селищної ради про важливість та порядок вчасного 
подання е-декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, дотримання депутатами вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» під час голосування на засідання сесії.  

 
Шановні депутати! 

 
Всі питання, які виносились на розгляд пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання, розглянуто.  
Чи є бажаючі доповнити?  
Немає. 
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
Тридцять сьому сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання оголошую закритою. 
 
 

(Звучить Гімн України) 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


