
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
СІМДЕСЯТ П’ЯТОЇ СЕСІЇ 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
25 квітня 2014 року          № 75 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 10.40 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 38 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 11 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Сімдесят п’яту сесію міської ради відкриває і веде міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибули 36 депутатів. 
Сімдесят п’ята сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та 

частин 4,5,9,12 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».  

Видане відповідне розпорядження від 14 квітня 2014 року № р-55-з «Про 
скликання 75 сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сімдесят п’яту сесію міської ради 6 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
На підставі пункту 16 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесії міської ради проводяться гласно.  
Запропонував дати змогу присутнім прийняти участь у роботі сесії.  
Нагадав вимоги Регламенту щодо розгляду питань порядку денного. Відповідно 

до ст. 41 для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 
хвилин, на запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин; заключне слово – до 5 
хвилин.  

Оголосив, що присутні на засіданні повинні дотримуватись дисципліни в залі і 
мають право виступати тільки за поданням письмової заявки та за згодою більшості 
депутатів. 

Для ведення протоколу запропонував обрати секретаріат сесії та лічильну 
комісію для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова 
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Буц  
Олена Миколаївна  

- депутат міської ради  

Терещенко 
Лілія Володимирівна 

- депутат міської ради 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Рожков 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович 

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Звіт про роботу комунального підприємства «Міська друкарня» у 2013 році 
 Доповідач: 

Субботін 
Володимир Вячеславович 

 
- начальник комунального підприємства «Міська 
друкарня» 

2. Інформація про доручення виборців, дані депутатам міської ради під час 
проведення звітів у виборчих округах 

 Доповідач: 
Бугайченко 
Іван Миколайович   

 
- голова постійної комісії міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.11.2010 № 23 «Про утворення, 
визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради 6 скликання» 

 Доповідач: 
Цапюк 
Степан Кирилович  

 
- міський голова 

4. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 5 скликання 
5. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 6 скликання 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.04.2013 № 942 «Про 

оновлений склад комісії по проведенню огляду-конкурсу "Кращий благоустрій 
приватної садиби"» 

 Доповідач: 
Лоцман 
Геннадій Григорович    

 
- секретар міської ради 

7. Про участь інвестиційного проекту у щорічному обласному конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування 

8. Про припинення комунального підприємства «Світоч-книга» 
9. Про припинення комунального підприємства «Книжковий світ» 
 Доповідач: 

Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки міської ради  

10. Про міську комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2014-2017 роки 



   

 Доповідач: 
Назаренко 
Олена Анатоліївна   

 
- начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

11. Про затвердження передавальних актів лікувально-профілактичних закладів 
міста 

 Доповідач: 
Євсєєва 
Світлана Михайлівна    

 
- заступник начальника управління охорони здоров’я 
міської ради 

12. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

13. Про затвердження міської програми «Вчитель» на 2014-2020 роки 
 Доповідач: 

Димкова 
Любов Михайлівна  

 
- начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

14. Про затвердження базової мережі закладів культури міста 
15. Про затвердження в новій редакції Положення про управління культури і 

туризму міської ради 
 Доповідач: 

Чернецька  
Вікторія Миколаївна   

 
- начальник управління культури і туризму міської 
ради 

16. Про міську програму протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
на 2013-2015 роки 

 Доповідач: 
Яценко 
Сергій Володимирович  

 
- директор міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

17. Про втрату чинності рішення міської ради від 25.03.2011 № 186 «Про заборону 
розміщення малих архітектурних форм по пр. Леніна» 

 Доповідач: 
Сайко 
Євгеній Гарійович 

 
- депутат міської ради 

18. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 

19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки Петренку В.Ф. 

20. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
21. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки Мажарі В.В. 
22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок  
23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  
24. Про надання земельної ділянки по вул. Міліцейській, 76 у постійне 

користування  
25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду 
26. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.06.2010 № 1549 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
(приватне підприємство "Корд")» 

27. Про продовження терміну на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду  



   

28. Про продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної  
ділянки по проїзду Поліграфістів, 10 

29. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
30. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  
31. Про надання в оренду земельних ділянок  
32. Про продовження терміну на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність 
33. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 

міста Олександрії 
34. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту на території міста Олександрії  
35. Про розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки 
36. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень управлінню 

Олександрійської єпархії  української православної церкви 
37. Про перегляд розміру орендної ставки за оренду нежитлового приміщення за 

адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 53 
  Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович     

 
- начальник управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради  

38. Повідомлення депутатів міської ради Смакули П.М., Вольського Ю.В., Чумак 
О.М. про свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради 

39. Різне:  
- Інформація про стан виконання міських програм за 2013 рік 
- Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є пропозиції до порядку денного. 
 
Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
За результатами наради міського голови з головами депутатських фракцій, груп 

та постійних комісій запропонував виключити з порядку денного питання: 
- Про припинення комунального підприємства «Світоч-книга»; 
- Про припинення комунального підприємства «Книжковий світ». 
Також запропонував зняти перше питання черги денної «Звіт про роботу 

комунального підприємства «Міська друкарня» у 2013 році» у зв’язку з відсутністю 
доповідача. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 
 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний наступними проектами рішень із 

земельних питань: 
1. Про надання в оренду земельних ділянок 



   

(об’єднується з питанням № 31 основного переліку питань) 
2. Про використання земельної ділянки за адресою: пл. Леніна, 26 
3. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
(об’єднується з питанням № 18 основного переліку питань) 

4. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
(об’єднується з питанням № 20 основного переліку питань) 

5. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок 
(об’єднується з питанням № 23 основного переліку питань) 

6. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на 
території міста Олександрії 
(об’єднується з питанням № 33 основного переліку питань) 

7. Про внесення змін в рішення міської ради від 06.12.2013 № 1174 «Про розгляд 
земельних питань» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про дозвіл 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту» 

9. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду 
(об’єднується з питанням № 25 основного переліку питань) 

10. Про розгляд заяв Болілого О.Є. 
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1271 «Про 

попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 
міста Олександрії» 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
постійне користування земельної ділянки по пр. Леніна, 118/1 

14. Про надання земельної ділянки у постійне користування для встановлення та 
обслуговування металевого гаража 

15. Про надання земельних ділянок у постійне користування 
16. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.09.2013 № 1143 «Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок». 
 
Запропонував проекти рішень, які по назві зустрічаються в основній черзі дня, 

об’єднувати в один проект рішення. 
 

Рожков М.С., депутат міської ради: 
Оголосив про доповнення порядку денного наступними проектами рішень із 

земельних питань: 
- Про поділ земельної ділянки по вул. Діброви; 
- Про розгляд клопотання ПП «Ларс» про зміну цільового призначення 

земельних ділянок по вул. Калініна. 
 
 Сайко Є.Г., депутат міської ради: 
 Довів до відома депутатів міської ради про внесення змін до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення в березні поточного року, відповідно до яких передбачена 
персональна відповідальність секретаря міської ради за внесення на розгляд сесії 



   

питань, які не оприлюднені відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 
 Закликав депутатів не голосувати за внесення додаткових питань до порядку 
денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутатів Горошка А.О. та Рожкова М.С. доповнити порядок 
денний оголошеними проектами рішень. 

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх проголосованих 
пропозицій.  

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 
Лоцман Г.Г., депутат міської ради: 
Оголосив заяву депутата міської ради Власенка М.Г. про вихід із фракції Партії 

регіонів. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ, ДАНІ ДЕПУТАТАМ 

МІСЬКОЇ РАДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ. 
Доповідав: Бугайченко І.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування. 

Надав аналітичну довідку по проведенню звітів депутатів Олександрійської 
міської ради 6 скликання та виконанню доручень і критичних зауважень виборців за 
напрямками.  

Запропонував записати протокольно: 
Виконавчим органам міської ради виконати доручення виборців міста 

відповідно до функціонального розподілу. 
Один раз на рік заслуховувати на сесії міської ради інформацію про виконання 

доручень виборців. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію.  
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про доручення виборців, дані депутатам міської ради під 

час проведення звітів у виборчих округах, до відома (додаток 7). 
 
 
 



   

2. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.11.2010 

№ 23 «ПРО УТВОРЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ». 

Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Доповів, що враховуючи заяву Шклярука В.К. проектом рішення пропонується 

внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 23.11.2010 № 23 «Про утворення, 
визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету 
Олександрійської міської ради 6 скликання», а саме: вивести з персонального складу 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 скликання відповідно до поданої 
заяви: Шклярука Володимира Карповича, члена виконавчого комітету 
Олександрійської міської ради 6 скликання. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1307 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКОНАННЯ ТА ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 
5 СКЛИКАННЯ. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
 Надав інформацію про виконання рішень міської ради, запропонував проектом 
рішення зняти з контролю рішення міської ради, термін дії яких закінчився.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1308 (додаток 1). 
 
 



   

4. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИКОНАННЯ ТА ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 

6 СКЛИКАННЯ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 

 Надав інформацію про виконання рішень міської ради, запропонував проектом 
рішення зняти з контролю рішення міської ради, термін дії яких закінчився.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1309 (додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 12.04.2013 
№ 942 «ПРО ОНОВЛЕНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ОГЛЯДУ-
КОНКУРСУ "КРАЩИЙ БЛАГОУСТРІЙ ПРИВАТНОЇ САДИБИ"». 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Надав інформацію про виконання рішень міської ради, запропонував проектом 

рішення зняти з контролю рішення міської ради, термін дії яких закінчився.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1310 (додаток 1). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

ПРО УЧАСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ У ЩОРІЧНОМУ 
ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ. 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що з метою участі у щорічному обласному конкурсі проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та залучення інвестицій виконавчий 



   

комітет міської ради пропонує затвердити інвестиційний проект «Культурне дозвілля 
громади в оновленому Палаці культури «Світлопільський». 

У разі отримання обласного гранту у сумі – 150 000,0 грн фінансовому 
управлінню міської ради доручається передбачити на 2014 рік кошти з місцевого 
бюджету у сумі – 58 989,0 грн на реалізацію інвестиційного Проекту. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити інвестиційний проект «Культурне дозвілля громади в 
оновленому Палаці культури «Світлопільський». Прийняти рішення міської ради 
№ 1311 (додаток 1). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

ПРО МІСЬКУ КОМПЛЕКСНУ СОЦІАЛЬНУ ПРОГРАМУ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ НА 2014-2017 РОКИ. 

Доповідала: Назаренко О.А., начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити міську 
комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки. 

Фінансування заходів міської Програми проводити за рахунок коштів, 
передбачених у кошторисі на фінансування даної Програми відповідними виконавчими 
органами міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити міську комплексну соціальну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2014-2017 роки. Прийняти рішення міської ради № 1312 
(додаток 1). 
 
 



   

8. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ АКТІВ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА. 
Доповідала: Євсєєва С.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 

міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити 

передавальний акт міського комунального лікувально-профілактичного закладу – 
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1 м. Олександрії та 
передавальний акт міського комунального лікувально-профілактичного закладу - 
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 м. Олександрії у зв’язку з 
реорганізацією їх шляхом приєднання до комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги м. Олександрії».  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити передавальні акти лікувально-профілактичних закладів міста. 
Прийняти рішення міської ради № 1313 (додаток 1). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на загальну суму         

7326300 грн, у тому числі за рахунок зменшення власних та закріплених доходів 
міського бюджету на суму 3373900 грн, коштів, що надходять з інших бюджетів на 
суму 27500 грн, дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам на 
суму 2849700 грн, субвенцій з державного бюджету на суму 3939200 грн та збільшення 
додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів на суму 2738000 грн та субвенції з обласного бюджету на суму 
126000 грн. 

Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 829001 грн в 
тому числі за рахунок перевиконання доходної частини бюджету – 55301 грн та 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 
773700 грн. 

Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 7060484 грн          
21 коп.  

Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 767801 грн. 
Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету та дефіцит 

спеціального фонду міського бюджету на суму 61200 грн  та викласти додаток 6 в новій 
редакції. 



   

Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок залучення 
вільного залишку загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 
2014 року на суму 204615 грн 79 коп.  

Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2014 рік: 
- дотації вирівнювання  Димитровській селищній раді у сумі 466500 грн та 

вилучити кошти, що надходять до міського бюджету із Пантаївської селищної ради у 
сумі 114000 грн та Звенигородської сільської ради 48900 грн згідно з додатком 4; 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах (спеціального фонду) 2765900 грн, у тому числі: 

- міський бюджет - 2556300 грн; 
- Димитровська селищна рада – 109800 грн; 
- Пантаївська селищна рада     – 54800 грн; 
- Звенигородська сільська рада – 45000 грн. 
Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду 

міського бюджету. 
Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок бюджету 

розвитку. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Не визначились. 

Комісія з питань охорони 
здоров`я, материнства, 
дитинства, соціального 
захисту населення  

- Схвалити та доповнити або змінити:  
Включити додаткову суму 100.000 грн для 
придбання у 2014 році апарату «Гастроскоп». 

Всі інші комісії  - Схвалити.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1314 (додаток 1). 
Записати протокольно: 
При коригуванні бюджету за результатами роботи за І півріччя 2014 року 

виділити додаткову суму коштів, у розмірі 100 тис. грн., для придбання у 2014 році 
апарату «Гастроскоп»  
 
10. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ВЧИТЕЛЬ» НА 2014-2020 
РОКИ. 

Доповідала: Димкова Л.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради. 



   

Доповіла, що враховуючи пропозицію виконавчого комітету міської ради 
проектом рішення пропонується затвердити міську програму «Вчитель» на 2014-2020 
роки.  

Фінансування видатків на реалізацію заходів Програми здійснювати за рахунок 
коштів міського бюджету, передбачених на фінансування даної Програми відповідно 
до чинного законодавства. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити міську програму «Вчитель» на 2014-2020 роки. Прийняти 
рішення міської ради № 1315 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
МІСТА. 

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської 
ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити базову 
мережу закладів культури м. Олександрії згідно з додатком до рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити базову мережу закладів культури м. Олександрії. Прийняти 
рішення міської ради № 1316 (додаток 1). 

 
12. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської 
ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити в новій 
редакції Положення про управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

Окрема думка депутата Бугайченка І.М.: 
1. Розділ 2, ч.2, п. 10 слова «структурними підрозділами» замінити словами 

«виконавчими органами»; 
2. Розділ 4, ч. 1, доповнити пунктом 18 в редакції: «Несе відповідальність за: 
- виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, які стосуються завдань і функцій управління; 
- забезпечення виконання вимог нормативних актів з питань, що стосуються 

завдань і функцій управління; 
- достовірність інформації, що надається управлінням міської ради та її 

виконавчим органам, юридичним і фізичним особам; 
- організацію роботи управління, якісне і своєчасне виконання покладених на 

нього завдань і функцій.» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з урахуванням зауважень депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити в новій редакції Положення про управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради. Прийняти рішення міської ради № 1317 
(додаток 1). 
 
13. СЛУХАЛИ: 

ПРО МІСЬКУ ПРОГРАМУ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ НАРКОМАНІЇ І 
ЗЛОЧИННОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, НА 2013-2015 РОКИ. 

Доповідав: Яценко С.В., директор міського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 

Доповів, що з метою комплексного підходу до попередження поширення 
наркоманії в молодіжному середовищі виконавчий комітет міської ради пропонує 
затвердити міську Програму протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 
2014-2015 роки. 

Фінансування Програми та забезпечення реалізації заходів проводити за рахунок 
залучених коштів та коштів відповідних виконавчих органів міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій – всі постійні комісії схвалили проект рішення, крім 

постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, місцевого самоврядування, яка не визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 



   

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити міську Програму протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, на 2014-2015 роки. Прийняти рішення міської ради № 1318 
(додаток 1). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВТРАТУ ЧИННОСТІ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.03.2011 
№ 186 «ПРО ЗАБОРОНУ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ПО 
ПР. ЛЕНІНА». 

Доповідав: Сайко Є.Г., депутат міської ради. 
Доповів, що з метою встановлення рівних умов для ведення підприємництва в 

місті Олександрії та проектом рішення пропонується вважати такими, що втратили 
чинність, рішення міської ради від 25 березня 2011 року № 186 «Про заборону 
розміщення малих архітектурних форм по пр. Леніна» та від 30 березня 2012 року 
№ 538 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 25 березня 2011 року № 
186 «Про заборону розміщення малих архітектурних форм по пр. Леніна». 

Суб’єктам господарювання, які бажають встановити малі архітектурні форми по 
пр. Леніна, обов’язковими умовами для встановлення малих архітектурних форм є: 

- узгодження їх зовнішнього вигляду та можливості розміщення з відділом 
архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради; 

- узгодження ескізів малих архітектурних форм з постійною комісією міської 
ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального 
використання природних ресурсів. 

Зазначив, що наразі рішення міської ради від 25.03.2011 № 186 не виконується, 
жодного альтернативного місця підприємцям не виділено. Запропонував підтримати 
проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Цапюк С.К., міський голова: 
 Зазначив, що прийняття проекту рішення не дасть позитивних результатів. 
Наголосив на тому, що краще ситуацію контролювати в ручному режимі. Нових місць 
для підприємців не виділяється по пр. Леніна, лише існуючим вирівнювався термін 
оренди. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 07; «Проти» - 01; «Утримались» - 0. 

 
 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Відхилити проект рішення «Про втрату чинності рішення міської ради від 

25.03.2011 № 186 "Про заборону розміщення малих архітектурних форм по пр. 
Леніна"». Прийняти рішення про відхилення № 1319 (додатки 1, 5). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок відповідно до пропозицій виконавчого комітету міської ради та 
поданих заяв. 

Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 
проектом рішення № 3. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1320 (додаток 1). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЕТРЕНКУ В.Ф.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл 
Петренку В.Ф. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 
0,1000 га за адресою: пров. Степняка-Кравчинського, 3. 
 

Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Петренко Т.І. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Петренко Т.І. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 



   

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1321 (додаток 1). 
 
17. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується передати безоплатно у власність 
земельні ділянки громадянам міста відповідно до поданих заяв та пропозицій 
виконавчого комітету міської ради. 

Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 
проектом рішення № 4. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1322 (додаток 1). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
МАЖАРІ В.В.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати Мажарі В.В. у 
власність по вул. Київській, 173 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) земельну ділянку 
площею 0,0515 га. 

  
 
 



   

Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Мажари Д.В. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Мажара Д.В. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1323 (додаток 1). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проекти 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок відповідно до поданих 
заяв. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Не визначились. 

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, 
раціонального використання 
природних ресурсів 

- Попередній розгляд: 
Схвалити. 
Схвалити та доповнити або змінити:  
П. 12, п. 13 зняти з розгляду до вирішення 
питання в суді. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Оголосив про те, що комісія знімає своє зауваження. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1324 (додаток 1). 

 
20. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок відповідно до 
поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету міської ради. 

Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 
проектом рішення № 5. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1325 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. МІЛІЦЕЙСЬКІЙ, 76 У 
ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати комунальному 
закладу «Олександрійський онкологічний диспансер» у постійне користування 
земельну ділянку площею 0,9441 га за адресою: вул. Міліцейська, 76 для 
обслуговування адміністративних будівель та споруд, що належать територіальній 
громаді сіл, селищ і міст Кіровоградської області в особі Кіровоградської обласної ради 
і обліковуються на балансі комунального закладу «Олександрійський онкологічний 
диспансер», за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради, які перебували у постійному користуванні Олександрійського 
онкологічного диспансеру на підставі державного акта серії ЯЯ № 159122. 

Передати земельну ділянку площею 0,9441 га за адресою: вул. Міліцейська, 76 з 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії до комунальної власності 
територіальної громади сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 



   

Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1326 (додаток 1). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

 Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду відповідно до 
поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету. 

Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 
проектом рішення № 9. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
У пунктах 1, 2 - термін 5 років. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За окрему думку депутата Бугайченка І.М.: у пунктах 1, 2 встановити термін 5 

років. 
Результати голосування: «За» - 01; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1327 (додаток 1). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 18.06.2010 
№ 1549 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ (ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "КОРД")».  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 



   

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 2 
рішення міської ради від 18.06.2010 № 1549 «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду (приватне підприємство "Корд")», 
уточнивши: термін оренди з «1 (один) рік» на «25 (двадцять п’ять) років», склад 
земельної ділянки (складається з двох ділянок площами 574,43 кв.м та 71,76 кв.м), 
цільове призначення згідно з проектом землеустрою, орендну ставку відповідно до 
рішення міської ради від 29.04.2011 № 245 «Про розгляд клопотання приватного 
підприємства "Корд"», та викласти його у новій редакції. 

Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 29.04.2011 
№ 245 «Про розгляд клопотання приватного підприємства "Корд"». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Не визначились. 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
Пункт 1 – відмовити у внесенні змін і 
виконати попереднє рішення. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити за умови - ставка 6 %. 
 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За окрему думку депутата Бугайченка І.М.: пункт 1 – відмовити у внесенні змін і 
виконати попереднє рішення. 

Результати голосування: «За» - 01; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1328 (додаток 1). 
 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ.
 Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується: 
Продовжити на 6 місяців з дати прийняття даного рішення термін на 

оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
громадській організації «Гаражний кооператив № 12», встановлений рішенням міської 
ради від 06.06.2012 № 627 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки громадській організації "Гаражний 
кооператив № 12"»; 

Уточнити цільове призначення земельної ділянки з «для індивідуального 
гаражного будівництва» на «для колективного гаражного будівництва (код КВЦПЗ-
02.06)» та викласти пункт 1 рішення міської ради від 06.06.2012 № 627 «Про надання 



   

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
громадській організації "Гаражний кооператив № 12"» в новій редакції; 

Продовжити на 6 місяців з дати прийняття даного рішення термін на 
оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Маршала Конєва (суміжно з садибою № 6) для ведення городництва в оренду 
Зеленгур Г.А., встановлений рішенням міської ради від 23.11.2012 № 782 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 11 липня 2012 року № 669 "Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок"». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1329 (додаток 1). 
 
25. СЛУХАЛИ: 

 ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ ПО ПРОЇЗДУ ПОЛІГРАФІСТІВ, 10. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується продовжити термін укладення 
договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 4599,27 кв.м за адресою: 
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10 до 01.09.2014. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
У пункті 1 зазначити з ким укладається договір. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з врахуванням уточнення депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1330 (додаток 1). 
 
 



   

26. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується припинити дію договорів оренди 

земельних ділянок за згодою сторін відповідно до пропозицій виконавчого комітету 
міської ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

Окрема думка Бугайченка І.М.:  
В усіх пунктах зазначити причину припинення дії договору. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1331 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
 Доповів, що проектом рішення пропонується поновити договори оренди 
земельних ділянок відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Не визначились. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Схвалити та доповнити або змінити:  
Пункт 5 – кіоск привести до належного стану 
(підстава питання № 17). 

Всі інші комісії - Схвалити.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1332(додаток 1). 



   

Записати протокольно: 
Привести до належного стану кіоск, який розташований суміжно з будівлею по 

проспекту Леніна, 27Б. 
 

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується надати в оренду земельні ділянки 

відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету міської ради. 
Зазначив, що в пункті 4 проекту рішення зазначено адресу: вул. Айвазовського, 

42. 
Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 

проектом рішення № 1. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Не визначились. 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
У пункті 4 вказати місця розташування. 

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, 
раціонального використання 
природних ресурсів 

- Попередній розгляд: 
Схвалити. 
Схвалити та доповнити або змінити:  
П. 3 під 3% на час будівництва, п. 4 площа 
0,0456 га під 12%, 0,0055 під 6%, 0,1648 га під 
3%. 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання 
природних ресурсів. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1333 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У 
ВЛАСНІСТЬ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується продовжити: 
Бугарі Г.П. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на оформлення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
по пров. 2-ому Крюківському, 5 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням 



   

міської ради від 18.06.2010 № 1514 «Про погодження місця розташування земельних 
ділянок з метою надання у власність та надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою». 

Бугарі Б.П. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на оформлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
по пров. 2-ому Крюківському, 7 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням 
міської ради від 18.06.2010 № 1514 «Про погодження місця розташування земельних 
ділянок з метою надання у власність та надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою». 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1334 (додаток 1). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується попередньо погодити місця 
розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії відповідно до поданих 
заяв та пропозицій виконавчого комітету міської ради.  

Повідомив депутатам, що цей проект рішення буде об’єднаний з позачерговим 
проектом рішення № 6. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1335 (додаток 1). 
 



   

31. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ НА 
ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати: 
Товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат «Ятрань» в 

тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах особистого строкового 
сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради по вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) для 
встановлення тимчасової споруди – торговельного павільйону земельну ділянку 
площею 12,00 кв.м з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на 
землях міської ради; по пр. Леніна (біля будівлі райпобуткомбінату) для встановлення 
тимчасової споруди – торговельного павільйону земельну ділянку площею 12,00 кв.м з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради;  

Дудіну О.Є. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради по вул. 6-го Грудня (біля житлового будинку 
№ 139) для встановлення тимчасової споруди – павільйону земельну ділянку площею 
30,00 кв.м з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях 
міської ради; по вул. Червоного Козацтва (біля ринку «Айсберг») для встановлення 
тимчасової споруди – павільйону земельну ділянку площею 30,00 кв.м з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Гушлєвському О.О. в тимчасове користування терміном на п’ять років на 
умовах особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради по вул. Клари Цеткін (біля 
центральної районної лікарні) для встановлення тимчасової споруди – павільйону 
земельну ділянку площею 38,00 кв.м, у тому числі земельну ділянку площею 38,00 кв.м 
за рахунок земельної ділянки, що знаходиться в користуванні Чумаченка Валентина 
Павловича за його згодою, з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Дрюченко І.П. в тимчасове користування терміном на десять років (з 1 травня по 
31 жовтня щороку) на умовах особистого строкового сервітуту за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради по пл. Леніна 
(біля піцерії «Сан Ремо») для облаштування літнього майданчику з навісом для 
сезонної торгівлі продовольчими товарами земельну ділянку площею 30,00 кв.м 
(у т.ч. площею 30,00 кв.м – землі вулиць, набережних, площ) з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

  
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Не визначились. 

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, 

- Попередній розгляд: 
Схвалити та доповнити або змінити: 
П. 2 на три роки під 12%, п. 1 на 12%. 



   

раціонального використання 
природних ресурсів 

Схвалити. 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1336 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити: 
Рудь Г.В. орендні ставки за оренду земельної ділянки за адресою: 

м. Олександрія, пров. Чичеріна, 6а площею 1261,78 кв.м, наданої для обслуговування 
адміністративного приміщення, магазину, кафе:  

- 150,05 кв.м під кафе та торговельним залом – у розмірі 9% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, 

- 1111,73 кв.м під господарськими приміщеннями та вільної від забудови – у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;  

Дзоні Ю.П. орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, вул. Садова площею 2807,00 кв.м, наданої для обслуговування 
автостоянки, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Саламатіній О.І. орендні ставки за оренду земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 87а площею 1171,95 кв.м, наданої для обслуговування 
кафе: 

- 159,97 кв.м під будівлею кафе – у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, 

- 50,00 кв.м під літніми бесідками – у розмірі 6% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки на період з 01 червня по 31 серпня щорічно та 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на період з 01 вересня по 31 травня 
щорічно, 

- 961,98 кв.м під проходами, проїздами, площадками – у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Дубу І.М. орендні ставки за оренду земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, вул. Діброви, 16 площею 525,50 кв.м, наданої для обслуговування 
складських будівель та споруд:  

- 255,76 кв.м під складом - у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, 

- 269,74 кв.м під проходами, проїздами, площадками - у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Гладких С.І. до 31.12.2014 орендну ставку за оренду земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, пр. Леніна, 51 площею 44,05 кв.м, наданої для 
обслуговування нежитлового приміщення, у розмірі 6% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. З 01.01.2015 орендна ставка встановлюється у розмірі 12% 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд» орендні ставки за оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 20 площею 



   

1803,11 кв.м, наданої для обслуговування адміністративно-виробничої будівлі, у 
розмірах: 

- 666,44 кв.м - під капітальною нежитловою будівлею у розмірі 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

- 1136,67 кв.м - під проїздами, проходами та площадками у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Приватному підприємству «Колега» орендні ставки за оренду земельної ділянки 
за адресою: м. Олександрія, вул. Пролетарська, 37а площею 678,10 кв.м (площа для 
нарахування орендної плати становить – 627,48 кв.м), наданої для обслуговування 
нежитлового приміщення, у розмірах: 

- 214,8 кв.м - для використання під роздрібну торгівлю продовольчими та 
промисловими товарами у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, 

- 193,2 кв.м - для використання під складське господарство у розмірі 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

- 270,1 кв.м - для використання під обслуговування комерційної діяльності у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Публічному акціонерному товариству «Кіровоград-Авто» орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 5 
площею 15588,78 кв.м, наданої для обслуговування виробничих будівель та 
господарських споруд, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Зазначив, що в проекті рішення орендні ставки визначені відповідно до 
пропозицій виконавчого комітету та спеціальної комісії, яка розглядала прохання 
орендарів.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Не визначились 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
У пункті 1 недостовірна інформація, там 
майно все під будівлями, в пункті 2 і готель. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити: уточнити – 270 кв. м. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
 п. 1 (а) – 12%, (б) – 6%; п. 2 – 6%, п. 8 – 6%. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1337 (додаток 1). 
 
33. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ.  



   

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити управлінню 
олександрійської єпархії української православної церкви з дати укладення договорів 
оренди орендну плату у розмірі однієї гривні на рік за весь період оренди за оренду 
нежитлових приміщень за адресами: м. Олександрія, Кіровоградське шосе, 127; 
м. Олександрія, вул. Радянська, 1. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1338 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕГЛЯД РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ СТАВКИ ЗА ОРЕНДУ 
НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. 
ПЕРШОТРАВНЕВА, 53.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити орендну 
ставку у розмірі 3 % для розрахунку орендної плати на період дії договору оренди, 
починаючи з дати прийняття даного рішення, товариству з обмеженою 
відповідальністю «Еклер», яке орендує нежитлове приміщення за адресою: 
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 53, загальною площею 387,6 кв.м, для розміщення 
кондитерського цеху. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1339 (додаток 1). 
 
 
 



   

35. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
 Доповів, що проектом рішення пропонується надати в оренду земельні ділянки 
відповідно до заяв та пропозицій виконавчого комітету від 18.04.2014. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 31 черги денної.   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1333 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: 
ПЛ. ЛЕНІНА, 26.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Припинити дію договору оренди від 25 червня 2009 року, реєстраційний 

номер 040938800019, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю 
«Ранкове», на земельну ділянку за адресою: пл. Леніна, 26, площею 0,1425 га, надану 
для обслуговування нежитлової будівлі, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна на 
підставі договору купівлі-продажу від 26.03.2014. Договір оренди земельної ділянки від 
25 червня 2009 року, реєстраційний номер 040938800019, зняти з державної реєстрації. 

Зобов’язати Дудус М.І. у місячний термін з дати прийняття даного рішення 
повернути Олександрійській міській раді самовільно зайняту земельну ділянку площею 
0,1425 га за адресою: пл. Леніна, 26 або оформити земельну ділянку на умовах оренди 
та надати їй дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення зазначеної земельної ділянки з обслуговування нежитлової будівлі на 
будівництво та обслуговування житлових будівель і господарських споруд за рахунок 
земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, які 
перебували в оренді ТОВ «Ранкове». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1340 (додаток 1). 
 

37. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок відповідно до заяв та пропозицій виконавчого комітету від 
18.04.2014 та від 24.04.2014. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 18 черги денної.   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1320 (додаток 1). 
 
38. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується передати безоплатно у власність 
земельні ділянки громадянам міста відповідно до заяв та пропозицій виконавчого 
комітету від 18.04.2014 та від 24.04.2014. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 20 черги денної.   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому.  
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1322 (додаток 1). 



   

39. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок відповідно до 
заяв та пропозицій виконавчого комітету від 18.04.2014. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 23 черги денної.   

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі схвалили проект рішення. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1325 (додаток 1). 
 

40. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується надати попереднє погодження 

місця розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії відповідно до 
заяв та пропозицій виконавчого комітету від 18.04.2014 та від 24.04.2014. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 33 черги денної.   

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Осінського С.О. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з чим депутат Осінський С.О. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1335 та відповідно до рішення міської 

ради від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у 
разі його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету» № 1352 (додаток 1). 

 
41. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 06.12.2013 
№ 1174 «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 7 
рішення міської ради від 06.12.2013 № 1174 «Про розгляд земельних питань», 
змінивши вид дозволу з «дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки» на «дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та площу 
земельної ділянки з «0,0019 га» на «0,0026 га», та викласти його у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1341 (додаток 1). 
 

42. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2014 

№ 1290 «ПРО ДОЗВІЛ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ 
ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 64 додатка 
до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про дозвіл на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах особистого 
строкового сервітуту», змінивши місце розташування земельної ділянки з «пр. Леніна 
(біля будинку № 107)» на «пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет»)», та викласти його 
у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  

 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1342 (додаток 1). 
 

43. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити управлінню 

Кіровоградської єпархії української православної церкви Київського патріархату місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Примакова, 12 
в оренду строком на сорок дев’ять років для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради  та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний в одне рішення з проектом 
№ 25 черги денної.   
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1327 (додаток 1). 
 

44. СЛУХАЛИ: 
ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВ БОЛІЛОГО О.Є. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується надати Болілому О.Є. в оренду 

строком на сорок дев’ять років земельну ділянку площею 0,1000 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Щорса, 20 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та продовжити на 
шість місяців з дати прийняття рішення термін на оформлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0229 га по вул. Щорса, 20 для 
ведення садівництва, наданий рішенням міської ради від 27.09.2013 № 1145 «Про 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 



   

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1343 (додаток 1). 
 

45. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2014 

№ 1271 «ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 3 рішення 
міської ради від 28.02.2014 № 1271 «Про попереднє погодження місця розташування 
тимчасових споруд на території міста Олександрії», уточнивши адресу з «вул. 
Чичеріна» на «пров. Чичеріна», та викласти даний пункт в новій редакції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1344 (додаток 1). 

 
46. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується затвердити проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду відповідно до поданих заяв та пропозицій 
виконавчого комітету від 24.04.2014. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1345 (додаток 1). 

 
47. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ПО ПР. ЛЕНІНА, 118/1. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити комунальному 
підприємству «Теплокомуненерго» у постійне користування місце розташування 
земельної ділянки для реконструкції ЦТП-118 під газову котельну за адресою: 
м. Олександрія, пр. Леніна, 118/1 площею 0,0388 га за рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови міської ради та надати дозвіл комунальному підприємству 
«Теплокомуненерго» на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної 
земельної ділянки у постійне користування. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1346 (додаток 1). 
 
48. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПОСТІЙНЕ 
КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МЕТАЛЕВОГО ГАРАЖА. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення міській комунальній лікувально-профілактичній 
установі – стоматологічна поліклініка у постійне користування земельної ділянки за 
адресою: вул. 50 років Жовтня площею 0,0024 га та надати їй у постійне користування 
зазначену земельну ділянку для встановлення та обслуговування металевого гаража за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської 
ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 



   

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1347 (додаток 1). 
 

49. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ПОСТІЙНЕ 

КОРИСТУВАННЯ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати 

Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексу (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) у постійне користування земельну ділянку площею 0,4779 га за 
адресою: вул. Діброви, 25 для розміщення та обслуговування будівель та споруд, що 
належать територіальній громаді сіл, селищ і міст Кіровоградської області в особі 
Кіровоградської обласної ради і обліковуються на балансі Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, які 
перебували у постійному користуванні Олександрійської гімназії інтернату на підставі 
державного акта серії ЯЯ № 159103 від 20.07.2010 та надати йому у постійне 
користування земельну ділянку площею 0,2713 га за адресою: вул. Шевченка, 81а для 
обслуговування будівлі гуртожитку, що належать територіальній громаді сіл, селищ і 
міст Кіровоградської області в особі Кіровоградської обласної ради і обліковуються на 
балансі Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв), за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради, які перебували у постійному користуванні 
комунального вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж 
імені В.О.Сухомлинського» на підставі державного акта серії ЯЯ № 160203 від 
16.07.2012. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1348 (додаток 1). 
 

50. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 27.09.2013 

№ 1143 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 87 рішення 
міської ради від 27.09.2013 № 1143 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 



   

земельних ділянок», змінивши вид дозволу з «дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки» на «дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки», та викласти його у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Відхилити. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Окрема думка депутата Коваль Л.П.: 
відмовити, причина – відсутність документів 
на землю. 

Всі інші комісії  - Схвалити.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Коваль Л.П., депутат міської ради: 
 Закликала депутатів не приймати проект рішення, оскільки садівниче товариство 
«Черемшина» діє незаконно, не має жодних документів на землю. 
 
 Цапюк С.К., міський голова: 
 Запропонував записати протокольно: 
 Утворити спеціальну депутатську комісію для перевірки правомірності 
діяльності кооперативу «Черемшина». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 20; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «Про внесення змін в рішення міської ради від 
27.09.2013 № 1143 "Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок"». Прийняти рішення про відхилення № 1349 (додатки 1, 5). 

 
51. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ДІБРОВИ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: вул. Діброви загальною площею 0,8082 га (кадастровий номер 
3510300000:04:251:0006) (землі запасу житлової та громадської забудови, землі, які 
використовуються в комерційних цілях) на тринадцять окремих ділянок. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради 
замовити виготовлення технічної документації по поділу земельної ділянки площею 
0,8082 га по вул. Діброви.  

 
 
 
 



   

Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Горошка А.О. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Горошко А.О. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1350 (додаток 1). 
 

52. СЛУХАЛИ: 
ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ПП «ЛАРС» ПРО ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПО ВУЛ. КАЛІНІНА.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до рішення 

міської ради від 25 березня 2011 року № 207 «Про повторний розгляд заяви приватного 
підприємства «Ларс» щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок» щодо 
зміни цільового призначення земельних ділянок площею 65,35 кв.м по вул. Калініна 
(біля існуючого житлового будинку № 30) з «для встановлення та обслуговування 
кіосків» на «для будівництва та обслуговування магазинів непродовольчих товарів» та 
викласти пункти 1, 2 рішення у новій редакції. 

Поновити приватному підприємству «Ларс» на п’ять років договір оренди, 
зареєстрований 18.12.2009 за № 040938800034, земельної ділянки по вул. Калініна (біля 
існуючого житлового будинку № 30) площею 65,35 кв.м, наданої із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування магазинів непродовольчих 
товарів». 

Повідомив, що приватне підприємство «Ларс» зобов’язується заасфальтувати 
територію житлового будинку № 30 та встановити дитячий майданчик. Погодження 
старших будинків є. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, 

сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, промисловості, підприємництва, транспорту, 
зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій, земельних відносин, 
архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів та 
комунальної власності та ЖКГ відхилили проект рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію «відмовити у внесенні змін». 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

Пропозиція приймається. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому в редакції «Відмовити у внесенні змін…». 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1351 (додаток 1). 
 

53. СЛУХАЛИ: 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ЧУМАК О.М. ПРО 

РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НЕЮ РІШЕНЬ РАДИ. 
Доповідала: Чумак О.М., депутат міської ради.  
Окреслила основні моменти депутатської діяльності. Закцентувала увагу на 

виконанні нею доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту 
депутата.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 
 

54. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ПРОГРАМ 

ЗА 2013 РІК. 
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Поінформував присутніх про виконання міських програм за 2013 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 
 

55. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 

ТА ЗВЕРНЕНЬ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував присутніх про виконання депутатських запитів та звернень. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 

 
 
 



   

Головуючий сесії:  
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.  
Оголосив сімдесят п’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 

О. БУЦ 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


