
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 38 

пленарного засідання тридцять восьмої сесії  
Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
від 22 грудня 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 восьму 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 восьму сесію 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритою.  
 

( Звучить Гімн України ) 
 

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

просторового планування Олександрівської 
селищної ради  

Гунько Людмила Іванівна начальник відділу культури та туризму 
Олександрівської селищної ради  

Емірова Любов Іванівна  в.о. директора комунальної установи 
«Олександрівський центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Олександрівської селищної ради  

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

Роздобудько Олександр 
Анатолійович 

начальник відділу молоді та спорту 
Олександрівської селищної ради  

Скляренко Василь Іванович заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  
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Тараненко Олександр 
Олександрович 

начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності 
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 
12 грудня 2022 року № 326-осн (додається) «Про скликання тридцять восьмої 
сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання», на розгляд 
засідання тридцять восьмої сесії селищної ради восьмого скликання 
пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 
1.  Про звіт про виконання бюджету селищної територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. 
Шията В.І. 

2.  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. 

3.  Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2023 рік. 

Шията В.І. 

4.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-
2024 роки. 

Тараненко 
О.О. 

5.  Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради 
від 24 грудня 2020 року № 82 «Про стипендії для спортсменів 
та тренерів Олександрівської селищної ради». 

Роздобудько 
О.А. 

6.  Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що 
надаються комунальною установою «Олександрівський  центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 

Емірова Л.І. 

7.  Про затвердження Програми національно-патріотичних заходів 
відділу культури та туризму на 2023 рік на території 
Олександрівської селищної територіальної громади. 

Гунько Л.І. 

8.  Про передачу у приватну власність квартири в житловому 
будинку. 

Заїченко 
А.А.  

9.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із 
землеустрою Глушиній В.А. 

Вітер М.М.  

10.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ФГ «Хортиця 
2012». 

Вітер М.М.  

11.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

Вітер М.М.  
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), невитребуваної 
частки (пай) (ділянка № 0043) на умовах оренди СТОВ 
«Тясмин». 

12.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), невитребуваної 
частки (пай) (ділянка № 0044) на умовах оренди СТОВ 
«Тясмин». 

Вітер М.М.  

13.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Тереняку В.Ю. 

Вітер М.М.  

14.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Кривенку С.І. 

Вітер М.М.  

15.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Георгієву В.А. 

Вітер М.М.  

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Скічко З.П. 

Вітер М.М.  

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у спільну сумісну власність Козінцевій Я.О. та 
Козінцеву О.О. 

Вітер М.М.  

18.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Вовк В.О. 

Вітер М.М.  

19.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Мізерному В.І. 

Вітер М.М.  

20.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Тукалу С.А. 

Вітер М.М.  
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21.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Смалиусу Ю.П. 

Вітер М.М.  

22.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Мироненку В.М. 

Вітер М.М.  

23.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Цимбал С.М. 

Вітер М.М.  

24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Бардашову П.А. 

Вітер М.М.  

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Саблюченку Л.Л. 

Вітер М.М.  

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Канюці Н.П. 

Вітер М.М.  

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Боєвець Н.В. 

Вітер М.М.  

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Сергійчук Л.М. 

Вітер М.М.  

29.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Гарбар Л.Г. 

Вітер М.М.  

30.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Вітер М.М.  
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та передачу у спільну часткову власність Куруц В.Л. та 
Ткаченко А.Л. 

31.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Красюк Є.О. 

Вітер М.М.  

32.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Горобченку І.В. 

Вітер М.М.  

33.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Мізерній Н.В. 

Вітер М.М.  

34.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у спільну часткову власність Атаманчук О.О. та 
Толкач Т.О. 

Вітер М.М.  

35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Діордію С.М. 

Вітер М.М.  

36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Рябку О.Я. 

Вітер М.М.  

37.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Павловському В.А. 

Вітер М.М.  

38.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Христенко В.Ф. 

Вітер М.М.  

39.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Куценко В.В. 

Вітер М.М.  

40.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо Вітер М.М.  
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Губенку І.А. 

41.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Репалу П.В. 

Вітер М.М.  

42.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та передачу у спільну часткову власність 
Злепко Н.А. та Олійник Н.В. 

Вітер М.М.  

43.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Зайцеву С.В. 

Вітер М.М.  

44.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Таранусі Є.О. 

Вітер М.М.  

45.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Стаднику М.П. 

Вітер М.М.  

46.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність  Канціберу П.В. 

Вітер М.М.  

47.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Постовій М.Ф. 

Вітер М.М.  

48.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та передачу у власність Гавриленко Т.І. 

Вітер М.М.  

49.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Вітер М.М.  
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та передачу у власність Кривулі Л.М. 
50.  Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки 3520587500:02:000:1450. 
Вітер М.М.  

51.  Про надання дозволу приватному підприємству «Кам’янська 
інкубаторно-птахівнича станція» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по 
вул. Адамівська, 1 в селищі міського типу Олександрівка. 

Вітер М.М.  

52.  Про надання дозволу Головному управлінню Національної 
поліції в Кіровоградській області на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування в межах села Нова Осота Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(Автодорога Київ-Знам’янка Н-01 км 244+500) 

Вітер М.М.  

 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного. 
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. 
Результати поіменного голосування у додатку №2. 
 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду наступних трьох питань надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівської селищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.  
Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про звіт про виконання бюджету 
селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4096/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
2. Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року №3138 «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
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Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проекту рішення, а саме зменшити видаткову 
частину загального фонду на 78 100 грн.  
 

По головному розпоряднику коштів – селищній раді, перерозподіляються 
видатки, а саме: 

КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 60 000 грн 
(придбання матеріалів та виконання робіт для встановлення засобів оповіщення); 

КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 
зменшуються видатки на 60 000 грн.  

 
По головному розпоряднику коштів – відділу освіти, зменшуються видатки 

загального фонду на 78 100 грн, а саме: 
КПКВК МБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції» зменшуються видатки за рахунок зменшення 
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції на 78 100 грн (заробітна плата та 
нарахування).  

Перерозподіляються кошти по спеціальному фонду між КЕКВ по                       
КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти», а саме по КЕКВ 3132 по 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» зменшуються 
на 100 000 грн та направляються на КЕКВ 3110 (придбання котла).  

В цілому з урахуванням внесених змін затверджуються доходи селищного 
бюджету в сумі 256 508 799 грн, з них по загальному фонду 254 372 199 грн,                    
по спеціальному фонду 2 136 600 грн, згідно з додатком 1 рішення.  

В цілому з урахуванням внесених змін затверджуються видатки в сумі 
270 990 013, 97 грн, з них по загальному фонду 263 379 353, 85 грн, по 
спеціальному фонду 7 610 660, 12 грн, згідно з додатком 3 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 №4. 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
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«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4097/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
3. Шията В.І.: Ознайомила з проєктом рішення про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 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: за рахунок 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету 
збільшується дохідна та видаткова частина на 78 514 800 грн, а саме по доходах:  
–  освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 77 154 700 грн; 
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 089 700 грн; 
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 270 400 грн.  
 По видатках по головному розпоряднику коштів – відділу освіти: 
 КПКВК МБ 1031 «Надання загальної середньої  освіти» 77 154 700 грн 
(оплата праці та нарахуваня);  
 КПКВК МБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
за рахунок освітньої субвенції» 1 089 700 грн (оплата праці та нарахування);  

КПКВК МБ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 270 400 грн (оплата праці та нарахування).  

В цілому з урахуванням внесених змін затверджується на 2023 рік:  
–  доходи селищного бюджету у сумі 250 608 200 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду селищного бюджету  у сумі 248 514 800 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 093 400 гривень, згідно з 
додатком 1 до  цього рішення;  
–  видатки селищного бюджету у сумі 250 608 200 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду селищного бюджету у сумі 248 514 800 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 093 400 гривень.  
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 №6. 
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Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-18,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4098/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
 
Депутат Голуб М.О. покинув залу засіданя.  
 
4. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2022-2024 роки.  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проекту рішення, а саме в розділі ІV «Проєкти 
програми соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради на 2023-2024 роки» викласти в такій редакції: 

п.21 «Придбання пересувного електрогенератора для забезпечення 
відкачування каналізаційних стоків»; 

п.5 «Придбання газового котла для Соснівської філії КЗ «Красносільський 
ліцей».  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 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 №8. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення зі 
змінами в цілому. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4099/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
5. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради 
Роздобудьку Олександру Анатолійовичу.  
Роздобудько О.А.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення змін 
до рішення Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №82 «Про 
стипендії для спортсменів та тренерів Олександрівської селищної ради».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4100/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
6. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається в.о. 
директора комунальної установи «Олександрівський центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 
Еміровій Любові Іванівні.  
Емірова Л.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження тарифів на 
платні соціальні послуги, що надаються комунальною установою 
«Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4101/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
7. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу куцльтури та туризму Олександрівської селищної ради 
Гунько Людмилі Іванівні.  
Гунько Л.І.: Ознайомила з проєктом рішення про затвердження Програми 
національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на 
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території Олександрівської селищної територіальної громади.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?   
Депутат Гончаренко Г.К. запропонував внести редакційну правку в розділ 6 
«Координація та контроль за ходом виконання Програми», виклавши його в 
такій редакції: «Контроль за ходом виконання Програми покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 
соціального захисту населення.  
Селищний голова: Ставлю на голосування прийняття проєкту рішення як 
рішення нашої сесії з урахуванням запропонованої редакційної правки. 
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 №4102/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
8. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Заїченку Андрію 
Анатолійовичу.   
Заїченко А.А.: Ознайомив з проєктом рішення про передачу у приватну 
власність квартири в житловому будинку.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення як рішення нашої сесії. Лічильній комісії провести 
облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4103/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №13. 
 
9. Селищний голова: Слово для розгляду наступних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування 
Олександрівської селищної ради Вітру Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у наданні 
дозволу на розроблення документації із землеустрою Глушиній В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4104/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
 
10. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                       
ФГ «Хортиця 2012».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
проєкт рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4105/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
11. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом 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) (ділянка №0043) на умовах оренди СТОВ «Тясмин».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4106/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
12. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом 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) (ділянка №0044) на умовах оренди СТОВ «Тясмин».  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
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«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4107/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
 
13. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Тереняку В.Ю. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4108/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
14. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кривенку С.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4109/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
15. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Георгієву В.А.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4110/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
 
16. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Скічко З.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4111/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
17. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну сумісну власність Козінцевій Я.О. та Козінцеву О.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4112/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
18. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
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передачу у власність Вовк В.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4113/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
19. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мізерному В.І. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4114/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Тукалу С.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4115/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
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21. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Смалиусу Ю.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4116/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мироненку В.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4117/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
23. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Цимбал С.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4118/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
24. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Бардашову П.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4119/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
25. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Саблюченку Л.Л. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4120/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
26. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Канюці Н.П. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4121/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
27. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Боєвець Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4122/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
28. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Сергійчук Л.М.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4123/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
29. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Гарбар Л.Г.  
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Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4124/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
30. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну часткову власність Куруц В. та Ткаченко А.Л.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4125/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
31. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Красюк Є.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4126/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
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32. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Горобченку І.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4127/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
 
33. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Мізерній Н.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4128/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
34. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у спільну часткову власність Атаманчук О.О. та Толкач Т.О. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4129/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №39. 
 
35. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Діордію С.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4130/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №40. 
 
36. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Рябку О.Я. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4131/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №41. 
 
37. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Павловському В.А. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4132/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №42. 
 
38. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Христенко В.Ф. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4133/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №43. 
 
39. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Куценко В.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4134/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №44. 
 
40. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Губенку І.А.  



24 

Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4135/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №45. 
 
41. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
власність Репалу П.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4136/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №46. 
 
42. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу у 
спільну часткову власність Злепко Н.А. та Олійник Н.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4137/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №47. 
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43. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Зайцеву С.В.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4138/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №48. 
 
44. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Таранусі Є.О.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4139/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №49. 
 
45. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Стаднику М.П.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
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В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4140/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №50. 
 
46. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Канціберу П.В. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4141/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №51. 
 
47. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Постовій М.Ф.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4142/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №52. 
 
48. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Гавриленко Т.І.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
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«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4143/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №53. 
 
49. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
передачу у власність Кривулі Л.М. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4144/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №54. 
 
50. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
3520587500:02:000:1450. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4145/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №55. 
 
51. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу приватному підприємству «Кам’янська інкубаторно-птахівнича станція» 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вул. Адамівська, 1 в селищі міського типу Олександрівка. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4146/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №56. 
 
52. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
дозволу Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування в межах села Нова Осота Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області (Автодорога Київ-
Знам’янка Н-01 км 244+500). 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №4147/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №57. 
 
Селищний голова: Переходимо до розгляду питання порядку денного «Різне». 
 Начальник відділу юридичного забезпечення Олександрівської селищної 
ради Шевченко С.П. наголосив депутатам Олександрівської селищної ради на 
важливості дотримання депутатами вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» під час голосування на засідання сесії. 
 
Селищний голова: 

Шановні депутати! 
 

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

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

скликання оголошую закритою. 
(Звучить Гімн України) 

 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


