
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
ДЕВ’ЯНОСТОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

23 січня 2015 року          № 90 
 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 10.45 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 37 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 12 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Дев’яносту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 35 депутатів. 
Дев’яноста сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин 

4,5,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на підставі розпорядження міського голови від 12 січня 2015 року № р-3-з 
«Про скликання дев’яностої сесії міської ради».  

Дев’яносту 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  

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Рожков 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Тарасенко 
Леонід Федорович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2015 

року 
2. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 6 скликання 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович    

 
- секретар міської ради 

3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії 
за 2014 рік 

4. Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2015 рік 
 Доповідач: 

Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки міської ради  

5. Про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки 

 Доповідач: 
Назаренко 
Олена Анатоліївна    

 
- начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

6. Про програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2015 рік 
 Доповідач: 

Балашов 
Сергій Олександрович 

 
- начальник архівного відділу міської ради  

7. Про Програму підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях та організації приписки і призову у м. Олександрії 
«Призовник» на 2015 рік 

 Доповідач: 
Ганжа 
Володимир Романович  

 
- начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи 
міської ради  

8. Про міський бюджет на 2015 рік 
9. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

10. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2015 



   

рік 
11. Про визначення балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини 
 Доповідач: 

Чернецька 
Вікторія Миколаївна   

 
- начальник управління культури і туризму міської 
ради 

12. Про визнання комунальною власністю та передачу на баланс зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в 
м. Олександрії 

13. Про прийняття до комунальної власності квартир у місті Олександрії за адресами: 
вул. 6-го Грудня, 137, кв. 56 та вул. Карла Лібкнехта, 32а, кв. 86 

14. Про прийняття до комунальної власності квартир в місті Олександрії за адресами: 
пр. Будівельників, 32а, кв. 25 та пр. Будівельників, 32а, кв. 29 

15. Про передачу до статутного фонду комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» лічильників теплової енергії 

16. Про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Благоустрій» 
 Доповідач: 

Кодола 
Володимир Миколайович   

 
- начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

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

18. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
19. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  
20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 
21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок  
22. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 

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

строкового сервітуту на території міста Олександрії 
24. Про продовження терміну на розробку документації із землеустрою 
25. Про розгляд клопотання Дудус М.І. 
26. Про вилучення земельних ділянок  
27. Про визнання недійсним (нікчемним) договору особистого строкового сервітуту 

від 13.01.2014 № 66 
28. Про зміну способу приватизації об’єктів приватизації 
29. Про скасування рішень міської ради про надання в оренду земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 

30. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
постійне користування земельних ділянок ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

31. Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу права їх оренди 
(власності) на конкурентних засадах (шляхом аукціону) в м. Олександрії 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2009 № 1034 «Про розгляд 
клопотання Олександрійського районного відділу головного управління МНС 
України в Кіровоградській області» 

33. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню), нежитлових приміщень 
по пров. Борі Бєлого, 6 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.10.2014 № 1496 «Про перелік 



   

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають 
приватизації (відчуженню) у 2014 році» 

35. Про віднесення водних об’єктів до об’єктів загального користування 
36. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.08.2014 № 1414 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду» 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки по вул. Тельмана, 12а 

38. Про продовження договорів оренди земельних ділянок громадській організації 
«Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист-2001» 

39. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 11.09.2014 № 1461 «Про 
розгляд земельних питань» 

40. Про надання в оренду земельних ділянок 
41. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

постійне користування земельних ділянок 
42. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки комунальному підприємству «Надра Кіровоградщини» 
Кіровоградської обласної ради 

43. Про розгляд заяви Малої Л.В. щодо відведення у власність земельних ділянок  
44. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Діброви, 1а 
46. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
47. Про розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки 
48. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.08.2014 № 1443 «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне 
користування земельної ділянки по вул. Калініна, 88» 

49. Про розгляд клопотання Акацатової О.В. 
50. Про затвердження висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок  
51. Про викуп земельної ділянки за адресою: вул. Знам’янська, 131а 
52. Про розгляд клопотання державної установи «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр Держсанепідемслужби України» 
53. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році  
54. Про скасування рішень міської ради 
55. Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок за 

використання майна комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії 

56. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2012 № 615 «Про 
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. 
Олександрії»  

57. Про продовження терміну укладення договорів купівлі-продажу земельних 
ділянок по вул. 6-го Грудня, 140б та вул. Куйбишева, 100 

58. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про 
визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на 
території міста Олександрії» 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки по вул. Семашка, 57  

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вул. Польовій 

  Доповідач: 
Купченко 

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 



   

Олександр Павлович землі міської ради  
61. Звіт управління культури і туризму про роботу виконавчого органу по організації 

виконання завдань своєї функціональної спрямованості 
 Доповідач: 

Чернецька 
Вікторія Миколаївна   

 
- начальник управління культури і туризму міської 
ради 

62. Інформація про роботу комунального підприємства «Олександрійський 
центральний ринок» за 2013 рік та І квартал 2014 року 

 Доповідач: 
Нос 
Юрій Володимирович   

 
- директор комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» 

63. Повідомлення депутатів міської ради Бузи М.С., Віряскіної С.М., Вольського 
Ю.В., Гаращенка О.В. про свою роботу у виборчих округах, виконання ними 
рішень ради 

64. Різне:  
- Інформація про стан виконання депутатських запитів і звернень за 2014 рік 
- Інформація про виконання міських програм за ІІ півріччя 2014 року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запропонував на прохання прокурора міста Олександрії включити в порядок 

денний «Інформацію щодо стану законності на території міста за 2014 рік» та заслухати 
її першою. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови Цапюка С.К. включити в порядок денний 
«Інформацію щодо стану законності на території міста за 2014 рік» та заслухати її 
першою. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є ще пропозиції до порядку денного. 
 
Кравченко Б.Є., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про місцеві 

податки і збори». 
 
Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
Запропонував зазначений проект рішення розглянути під № 8, перед прийняттям 

міського бюджету на 2015 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За висловлені пропозиції депутатів Кравченка Б.Є. та Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 
 



   

Маслов М.В., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про втрату 

чинності рішення міської ради від 15 лютого 2013 року № 887 "Про встановлення  пільг 
на орендні ставки за користування земельними ділянками, які передаються на 
реалізацію інвестиційних проектів"». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Маслова М.В. доповнити порядок денний оголошеним 
проектом рішення. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 
 
Флоря В.В., депутат міської ради: 
Запропонував зняти з порядку дня на доопрацювання питання № 10 «Про 

затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2015 рік», як 
таке, що не відповідає рішенню міської ради від 11.07.2012 № 645 «Про затвердження 
Положення про підготовку та видання Календаря знаменних і пам’ятних дат в 
м. Олександрії». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Флорі В.В. зняти на доопрацювання питання № 10 «Про 
затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2015 рік». 

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

 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний наступними проектими рішень: 

1. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок (об’єднується з питанням № 19 основного 
переліку питань) 

2. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 
(об’єднується з питанням № 20 основного переліку питань) 

3. Про розгляд заяви Репенька О.Б. щодо збільшення терміну користування 
земельною ділянкою 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Горошка А.О. доповнити порядок денний оголошеними 
проектами рішень. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 Бажаючих виступити не виявилось. 



   

1. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРОКУРОРА МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ ЩОДО СТАНУ 

ЗАКОННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА 2014 РІК. 
Доповідав: Малков В.В., прокурор міста Олександрії. 
Доповів про стан законності на території міста Олександрії за 2014 рік. 

Повідомив, що упродовж звітного періоду Олександрійським МВ УМВС України в 
Кіровоградській області та прокуратурою м. Олександрії зареєстровано 13779 заяв і 
повідомлень про злочини, з яких у 2945 відомості про кримінальні правопорушення 
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За результатами досудового 
розслідування, до суду для розгляду по суті спрямовано 197 обвинувальних актів, 14 
клопотань про звільнення осіб від кримінальної відповідальності за нереабілітуючих 
підстав особи, 1 клопотання про застосування примусових заходів медичного 
характеру. У зв’язку із непідтвердженням фактів злочинних проявів прийнято рішення 
про закриття 1921 кримінальних проваджень. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Взяти до відома інформацію прокурора міста Олександрії щодо стану 

законності на території міста за 2014 рік (додаток 6). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ НА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що враховуючи висновки і пропозиції депутатських фракцій та груп, 

постійних комісій міської ради, заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керівників виконавчих органів міської ради проектом 
рішення пропонується затвердити перспективний план роботи Олександрійської 
міської ради на І півріччя 2015 року. 

 
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 запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект 
рішення: 

1. Не включено в план затвердження плану соціально-економічного розвитку і 
бюджету міста на 2015 рік. 

2. До плану включити звіти (інформації) виконавчих органів на засіданнях 
виконкому і сесіях ради (мінімум 1 звіт в квартал). 

3. До плану не включено звіти заступників міського голови на засіданні 
виконкому і сесіях ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 

І півріччя 2015 року. Прийняти рішення міської ради № 1521 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що беручи до уваги пропозиції заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради щодо виконання рішень Олександрійської міської 
ради, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, проектом рішення 
пропонується зняти з контролю рішення міської ради, термін дії яких закінчився, та 
взяти до відома інформацію про виконання рішень міської ради. 

 
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» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1522 (додаток 1). 
 

4. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ ЗА 2014 РІК. 
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити звіт про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2014 рік. 
 
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: 

Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії за 2014 рік. Прийняти рішення міської ради № 1523 
(додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2015 РІК. 



   

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити Програму економічного і 

соціального розвитку міста Олександрії на 2015 рік. 
Головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств та 

організацій вважати: забезпечення виконання основних показників програми 
економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2015 рік; ефективне 
використання економічного, наукового, трудового та природного потенціалу; 
створення умов для  підвищення добробуту населення за рахунок: розвитку галузей 
матеріального виробництва, посилення соціальної захищеності малозабезпечених 
верств населення, створення нових робочих місць та забезпечення продуктивної 
зайнятості населення; розширення внутрішнього споживчого ринку та підтримку 
малого та середнього бізнесу, підвищення бюджетоспроможності міста, розвиток 
інвестиційної  діяльності. 

На зауваження постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування було надано 
пояснення, що всі прийняті програми враховані. 

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

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування, запропонувала 
пояснити, чи показники усіх програм, прийнятих міською радою, враховані в програмі.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії за 2015 рік. Прийняти рішення міської ради № 1524 (додаток 1). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ УЧАСНИКІВ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І 
ПОРАНЕНИХ УЧАСНИКІВ АТО ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ НА 
2014-2015 РОКИ. 

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

Доповіла, що з метою забезпечення належної соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих виконавчий комітет міської ради 
пропонує затвердити міську комплексну програму соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2015 роки. 

Фінансування заходів міської Програми буде проводитись за рахунок коштів, 
передбачених у кошторисах на фінансування даної Програми відповідними 
виконавчими органами міської ради. 



   

Повідомила, що зауваження постійної комісії з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування 
враховане і в пункті 3 перед словом «територіальним» додано фразу «та 
рекомендувати». 

 
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 надала зауваження до пункту 3 проекту – міська рада не має 
імперативно давати завдання державним органам.  
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

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

Затвердити міську комплексну програму соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2015 роки. 
Прийняти рішення міської ради № 1525 (додаток 1). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 
2015 РІК. 

Доповідав: Балашов С.О., начальник архівного відділу міської ради. 
Доповів, що з метою створення належних умов для зберігання, поповнення, 

використання архівних документів та забезпечення соціально-правового захисту 
юридичних осіб і громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ 
міста виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму розвитку 
архівної справи м. Олександрії на 2015 рік. 

Фінансовому управлінню міської ради доручено передбачити кошти на 
виконання Програми розвитку архівної справи м. Олександрії на 2015 рік у межах 
наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з питань формування 
міського бюджету. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 У зв’язку з тим, що під програму не передбачені кошти, запропонував взагалі її 
не затверджувати. 
  
 



   

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2015 рік. 
Прийняти рішення міської ради № 1526 (додаток 1). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ 
СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИПИСКИ І ПРИЗОВУ У М. ОЛЕКСАНДРІЇ «ПРИЗОВНИК» 
НА 2015 РІК. 

Доповідав: Ганжа В.Р., начальник оборонної і мобілізаційної роботи міської 
ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради з метою підготовки допризовної 
молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави пропонує затвердити 
Програму підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях та організації приписки і призову у м. Олександрії «Призовник» на 2015 
рік. 
 Щодо зауваження постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування пояснив, що 
даною програмою не передбачені витрати на мобілізацію, а лише на призов і приписку. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування запропонувала 
пояснити чи входять сюди витрати по мобілізації? 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підготовки юнаків до служби в Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях та організації приписки і призову у 
м. Олександрії «Призовник» на 2015 рік. Прийняти рішення міської ради № 1527 
(додаток 1). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ. 
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни в додатки 

до рішень міської ради від 29 квітня 2011 року № 218 «Про місцеві податки і збори» та 
від 24 лютого 2012 року № 518 «Про місцеві податки і збори (фіксовані ставки єдиного 
податку)». 

 
 
 
 



   

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

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

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Додати пункт 8 – Будівлі офісні на 
виробництві для обслуговування 
виробництва – 0,1%. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Доповнити пункт 8 – Будівлі для контор, 
адміністративних цілей та адміністративно-
побутових цілей – 0,1%. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з врахуванням доповнень постійних комісій. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1428 (додаток 1). 
 

10. СЛУХАЛИ: 
ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2015 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Визначити на 2015 рік: 
доходи міського бюджету у сумі 379 418 874 грн, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету -  371 673 800 грн, доходи спеціального фонду 
міського бюджету – 7 745 074 грн, у тому числі бюджету розвитку – 150 000 грн згідно 
з додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 379 418 874 грн, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету – 354 816 700  грн, видатки спеціального фонду 
міського бюджету – 24 602 174 грн; 

профіцит міського бюджету у сумі 16 857 100 грн, в тому числі загального 
фонду міського бюджету – 16 857 100 грн згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 16 857 100 грн, згідно з 
додатком 2 до цього рішення. 

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2015 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 354 816 700 грн та спеціальному 
фонду 24 602 174 грн, згідно з додатками 3-а, 3, 4 до цього рішення. 

Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у 
сумі 50 000 грн. 

Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 
рішення. 

Затвердити на 2015 рік: 
перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів 

бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення; 
перелік природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету фонду охорони навколишнього 
природного середовища, згідно з додатком 7 до цього рішення. 



   

Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 2 000 000 грн. 
Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 

бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою: 
оплата праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
обслуговування державного (місцевого) боргу; 
поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам. 
Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 

програм у сумі 25 695 691 грн, згідно з додатком 8 до цього рішення. 
Установити на 2015 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  

1616589 грн. Затвердити у міському бюджеті за рахунок коштів бюджету розвитку  
1616589 грн для забезпечення гарантії Олександрійської міської ради на випадок 
невиконання боргових зобов’язань комунальним підприємством «Теплокомуненерго»  
Олександрійської міської ради за кредитом Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації для виконання інвестиційного проекту «Реконструкція ЦТП №118 під 
газову котельну в м. Олександрія» згідно з додатком 4 до цього рішення. 

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
міському голові або, у разі його відсутності – першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та 
затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в асигнуваннях: 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

на проведення розрахунків за електричну на теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

Установити, що у загальному фонду міського бюджету на 2015 рік: 
до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного 

кодексу України; 
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету; 
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
Установити, що у спеціальному фонді міського бюджету на 2015 рік: 
джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у 

частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу 
України; 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 
статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 
статтею 691 Бюджетного кодексу України. 



   

Надати право фінансовому управлінню міської ради у разі внесення змін 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради 
до затверджених обласною радою обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виконання програм соціального захисту населення та інших субвенцій 
вносити протягом 2015 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків за 
погодженням з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку та 
планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики з наступним затвердженням на 
сесії міської ради. 

У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника 
коштів міського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною 
класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному 
та спеціальному фондах міського бюджету. 

Рекомендувати фінансовому управлінню міської ради, управлінню економіки 
міської ради та зажадати від Олександрійської об’єднаної державної податкової 
інспекції забезпечити у 2015 році виконання затверджених органом місцевого 
самоврядування показників податкових і неподаткових надходжень загального і 
спеціального фондів міського бюджету. 

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

ВИСТУПИЛИ: 
 Коваленко С.П., депутат міської ради: 
 Запитав чи будуть фінансуватись з міського бюджету посади педагогічних 
працівників, введені виконавчим комітетом. 
 На своє запитання отримав позитивну відповідь. До кінця навчального року 
будуть фінансуватись всі посади по затвердженим тарифним сіткам. 
 
 Голова профспілки працівників освіти: 
 Подякувала міській раді за відповідальне відношення до галузі та постійну 
підтримку педпрацівників в нелегкий для міста і країни час. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1429 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує збільшити видатки 

міського бюджету на суму 2 733 982 грн 17 коп. за рахунок залучення вільного залишку 
загального фонду міського бюджету у сумі 1 385 856 грн 73 коп. та залишків 
спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 348 125 грн 44 коп., у тому числі 
бюджету розвитку  у сумі 1 218 408 грн 53 коп.  згідно з додатками 2, 3-а, 3, 6. 
 
 



   

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1530 (додаток 1). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ ОБ’ЄКТІВ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.  

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

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує закріпити для 
утримання в належному стані об’єкти культурної спадщини за юридичними та 
фізичними особами згідно з додатком. 

Відповідальність за дотримання вимог Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» щодо об’єктів культурної спадщини, розташованих на території 
Олександрійської міської ради, покласти на управління культури і туризму міської 
ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1531 (додаток 1). 
 

13. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЗНАННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПЕРЕДАЧУ НА 

БАЛАНС ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 1 В М. ОЛЕКСАНДРІЇ.  

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує визнати комунальною 
власністю територіальної громади міста Олександрії та передати на баланс 
комунального підприємства «Житлогосп» зовнішню підземну мережу водопостачання 
гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії з труб сталевих діаметром 
100 мм, довжиною 13 м, балансовою вартістю 606 грн 00 коп. та зовнішню підземну 
мережу водовідведення гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії.  



   

Клопотати перед Кіровоградською обласною радою про безоплатну передачу 
зазначених мереж водопостачання та водовідведення з комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії в спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ і міст Кіровоградської області на баланс обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград».  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1532 (додаток 1). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КВАРТИР У МІСТІ 
ОЛЕКСАНДРІЇ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ, 137, КВ. 56 ТА ВУЛ. 
КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 32А, КВ. 86. 

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує прийняти безоплатно від 
Головного управління Національної гвардії України до комунальної власності 
територіальної громади міста квартиру № 56 по вул. 6-го Грудня,137, житловою 
площею 19,0 кв.м та квартиру № 86 по вул. Карла Лібкнехта, 32а, житловою площею 
39,2 кв.м, і передати їх на баланс комунального підприємства «Житлогосп». 

Олександрійському комунальному міжміському бюро технічної інвентаризації 
доручається виготовити свідоцтва про право власності на зазначені квартири 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1533 (додаток 1). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КВАРТИР В МІСТІ 
ОЛЕКСАНДРІЇ ЗА АДРЕСАМИ: ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 32А, КВ. 25 ТА ПР. 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 32А, КВ. 29.  

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 



   

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує прийняти безоплатно від 
Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України до 
комунальної власності територіальної громади міста квартиру № 25 по пр. 
Будівельників, 32а, житловою площею 38,3 кв. м та квартиру № 29 по пр. 
Будівельників, 32а, житловою площею 39,3 кв.м, і передати їх на баланс комунального 
підприємства «Житлогосп». 

Олександрійському комунальному міжміському бюро технічної інвентаризації 
доручається виготовити свідоцтва про право власності на зазначені квартири 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1534 (додаток 1). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ 
ЕНЕРГІЇ. 

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що з метою забезпечення належного утримання лічильників теплової 
енергії виконавчий комітет міської ради пропонує визнати комунальною власністю 
територіальної громади м. Олександрії та передати у статутний фонд комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» лічильники теплової енергії, які в різний час 
встановлювались за кошти мешканців, у кількості 2-х одиниць загальною залишковою 
балансовою вартістю 810 грн, 00 коп. 
 Комунальному підприємству «Теплокомуненерго» прийняти від мешканців у 
власний статутний фонд лічильники теплової енергії у кількості 2-х одиниць загальною 
залишковою балансовою вартістю 810 грн, 00 копійок та забезпечити належне 
утримання прийнятого обладнання.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1535 (додаток 1). 



   

17. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ».  
Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує збільшити статутний 

фонд комунального підприємства «Благоустрій» на двісті тисяч грн для придбання 
основних засобів. 

Доручити виконавчому комітету внести зміни в статут комунального 
підприємства «Благоустрій», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 01.03.2011 № 155 «Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Благоустрій» Олександрійської міської ради». 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1536 (додаток 1). 
 
18. 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 виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок відповідно до поданих заяв. 
 Повідомив, що на нараді міського голови з головами постійних комісій, 
депутатських фракцій та груп було погоджено відмовити по пункту 5. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування запропонувала у подальшому не змішувати в рішенні присадибні 
ділянки і землі комерційного використання. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з редакцією «відмовити» у пункті 5. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1537 (додаток 1). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ. 

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно у 
власність громадянам міста земельні ділянки відповідно до поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1538 (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 виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок. 
Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний із питанням № 1 переліку 
позачергових питань.  

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяви депутатів міської ради Бараника В.І., Горошка А.О., Дичка А.Д., 

Мартиненка В.М. про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з цим названі депутати 
участі у голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «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 запропонувала схвалити та доповнити або змінити: 
заголовок доповнити словами «та внесення змін у попередні рішення». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1539 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» № 1440, 1441, 1442, 1443 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

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

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує проектом рішення надати дозволи на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
учасникам антитерористичної операції. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний із питанням № 2 переліку 
позачергових питань.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1544 (додаток 1). 
 
22. 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. 

 
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 № 1545 (додаток 1). 
 



   

23. 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 виконавчий комітет міської ради пропонує відмовити Кузнєцову 

Валерію Яковичу в погодженні місця розташування земельної ділянки площею 0,0024 
га по пр. Леніна (суміжно з будівлею № 11) в тимчасове користування терміном на три 
роки на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – 
павільйону та погодити: 

Семеновій Риммі Іванівні місце розташування земельної ділянки площею 
0,0024га по вул. Калініна (біля житлового будинку № 69) в тимчасове користування 
терміном на двадцять два роки на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди – металевого гаража; 

Сибіровій Надії Миколаївні місце розташування земельної ділянки площею 
0,0009 га по вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) в тимчасове 
користування терміном на три роки на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди – кіоску; 
 Сидоренку Артему Сергійовичу місце розташування земельної ділянки площею 
0,0013 га по пр. Леніна (біля житлового будинку № 109) в тимчасове користування 
терміном на три роки на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасової споруди – кіоску; 

Шибі Ларисі Миколаївні місце розташування земельної ділянки площею 
0,0015 га по вул. Айвазовського (поруч з будинком № 109 по пр. Леніна) в тимчасове 
користування терміном на три роки на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди – кіоску. 

 
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 запропонувала встановити у 
пункті 2 термін 3 роки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – встановити 
у пункті 2 термін 3 роки. 

Результати голосування: «За» - 08; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1546 (додаток 1). 

 
 
 
 



   

24. 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 в тимчасове 
користування земельні ділянки на умовах особистого строкового сервітуту на території 
міста відповідно до поданих заяв. 

 
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 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
По пп. 4,5,6,10,11,12,13,14,15 – термін 3 
роки. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Пункт 8 – на 5 років.  

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань 

приватизації, майна, житла, землі – у пункті встановити термін 5 років. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1547 (додаток 1). 
 

25. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

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

землі міської ради. 
 Доповів, що виконавчий комітет пропонує продовжити терміни на розробку 
документації із землеустрою відповідно до поданих заяв. 

 
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 № 1548 (додаток 1). 
 
 



   

26. СЛУХАЛИ: 
ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ДУДУС М.І.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни до пункту 2 рішення 

міської ради від 15.08.2014 № 1417 «Про надання в оренду земельної ділянки за 
адресою: пл. Леніна, 26», змінивши оренду на власність та викласти даний пункт в 
новій редакції. 

 
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 запропонувала заголовок доповнити словами: «щодо внесення 
змін до рішення міської ради від 15.08.2014 № 1417». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

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

Прийняти рішення міської ради № 1549 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

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

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вилучити: 
У Голуба Геннадія Олександровича земельну ділянку по вул. Кременчуцькій, 

229 площею 0,1000 га до земель запасу Олександрійської міської ради, яка була надана 
в постійне користування для будівництва індивідуального будинку; 

У Сухотеріної Олени Василівни земельну ділянку по вул. Корнійчука, 17 
площею 0,1000 га до земель запасу Олександрійської міської ради, яка була надана в 
постійне користування для будівництва індивідуального будинку. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1550 (додаток 1). 
 



   

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ (НІКЧЕМНИМ) ДОГОВОРУ 

ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ВІД 13.01.2014 № 66.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати недійсним 

(нікчемним) договір особистого строкового сервітуту від 13.01.2014 № 66, укладений з 
Григорашем Валерієм Андрійовичем, на земельну ділянку площею 30,00 кв.м 
вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) терміном на 3 роки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради скасувати 
нарахування плати по договору особистого строкового сервітуту від 13.01.2014 № 66. 

Доповів, що на нараді міського голові з головами постійних комісій міської 
ради, депутатських фракцій та груп від 21.01.2015 було погоджено нову редакцію 
проекту рішення: 

«Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 13.01.2014 № 66, 
укладений з Григорашем Валерієм Андрійовичем, на земельну ділянку площею 
30,00 кв.м вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) терміном на 3 роки з 
06.10.2014. 

Вважати таким, що втратив чинність, пункт 19 рішення міської ради від 
30.12.2013 № 1220 «Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на 
умовах особистого строкового сервітуту на території міста Олександрії».  

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради припинити 
нарахування з 06.10.2014 та здійснити перерахунок плати по договору особистого 
строкового сервітуту від 13.01.2014 № 66.».  

Також змінити заголовок рішення на «Про припинення договору особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку від 13.01.2014 № 66». 

 
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 у новій редакції, зачитаній Купченком О.П. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1551 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗМІНУ СПОСОБУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ.
 Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує змінити спосіб 
приватизації з «аукціону» на «аукціон за методом зниження ціни» щодо об’єктів: 
нежитлове приміщення загальною площею 112,89 кв.м за адресою: пл. Кірова, 3, 
нежитлове приміщення загальною площею 61,62 кв.м за адресою: вул. Канатенка, 13а, 
нежитлова будівля загальною площею 94,1 кв.м за адресою: вул. Дніпровська, 31а, 
комплекс будівель загальною площею 328,36 кв.м за адресою: вул. Семашка, 6 та 
затвердити умови продажу цих об’єктів приватизаці. 

 



   

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 № 1552 (додаток 1). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО НАДАННЯ В 
ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА І ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
(ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА).  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати такими, що 
втратили чинність, пункти 2, 4 рішення міської ради від 15.08.2014 № 1411 «Про 
надання в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинку» 
щодо оформлення в оренду земельних ділянок по вул. Комарова, 12 площею 0,0588 га 
та по вул. Котляревського, 14 площею 0,1627 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 
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 запропонувала у пункті 1 зазначити причину втрати чинності. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1553 (додаток 1). 
 
31. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД». 

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити обласному 
комунальному виробничому підприємству «Дніпро-Кіровоград» у постійне 



   

користування місце розташування земельних ділянок для розміщення об’єктів 
інфраструктури за адресами:  

м. Олександрія, вул. Примакова площею 0,1329 га;  
м. Олександрія, вул. Сосюри, 3а площею 1,3914 га; 
м. Олександрія, вул. Першотравнева площею 0,0227 га; 
м. Олександрія, Кіровоградське шосе площею 0,1076 га; 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка площею 0,0889 га; 
м. Олександрія, вул. Діброви, 24а площею 0,2459 га;  
м. Олександрія, вул. Діброви, 30 площею 0,1386 га. 
 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1554 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОПОВНЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ 
ПРОДАЖУ ПРАВА ЇХ ОРЕНДИ (ВЛАСНОСТІ) НА КОНКУРЕНТНИХ 
ЗАСАДАХ (ШЛЯХОМ АУКЦІОНУ) В М. ОЛЕКСАНДРІЇ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити перелік 
земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на конкурентних засадах 
(шляхом аукціону), затверджений рішенням міської ради від 10 лютого 2012 року 
№ 507, земельною ділянкою за адресою: Пр. Леніна (суміжно з будівлею № 68). 
 
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 № 1555 (додаток 1). 
 
33. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.05.2009 
№ 1034 «ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ».  



   

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 1 
рішення міської ради від 22.05.2009 № 1034 «Про розгляд клопотання 
Олександрійського районного відділу головного управління МНС України в 
Кіровоградській області» щодо зміни назви землекористувача з «Олександрійського 
районного відділу головного управління МНС України в Кіровоградській області» на 
«10 державну пожежно-рятувальну частину Управління ДСНС України у 
Кіровоградській області» та викласти даний пункт в новій редакції. 

 
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 № 1556 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ), НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ПРОВ. 
БОРІ БЄЛОГО, 6.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує виключити з переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають 
приватизації (відчуженню), нежитлові приміщення за адресою: пров. Борі Бєлого, 6 
орієнтовною площею 22,5 кв.м та 96,05 кв.м.  

 
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 запропонувала у пункті 1 зазначити причину виключення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1557 (додаток 1). 
 



   

35. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 17.10.2014 

№ 1496 «ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
(ВІДЧУЖЕННЮ) У 2014 РОЦІ».  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 4 
рішення міської ради від 17.10.2014 № 1496 «Про перелік об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 
2014 році» щодо уточнення площі земельної ділянки з «1,5000 га» на «1,6880 га» та 
викласти його в новій редакції. 

 
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 № 1558 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВІДНЕСЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДО ОБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати таким, що 
втратило чинність, рішення міської ради від 18.06.2010 № 1544 «Про погодження 
Товариству культурного відпочинку та рибалок «Розвага» використання водойми по 
Кіровоградському шосе (суміжно з мікрорайоном «Жовтневий»)». 

Віднести водний об’єкт, що складається з водойми та земельної ділянки площею  
443067,00 кв.м під водоймою по Кіровоградському шосе (суміжно з мікрорайоном 
«Жовтневий»), до об’єктів загального користування та віднести водний об’єкт, що 
складається з водойми та земельної ділянки площею 75445,8 кв.м під водоймою 
суміжно з вул. Кременчуцькою, до об’єктів загального користування. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1559 (додаток 1). 

 
37. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 15.08.2014 
№ 1414 «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 виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 4 
рішення міської ради від 15.08.2014 № 1414 «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду» щодо уточнення складу угідь земельної 
ділянки та викласти його в новій редакції. 

 
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 № 1560 (додаток 1). 
 
38. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 
12А.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Ігнатьєву 
В’ячеславу Анатолійовичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Тельмана, 12а та надати йому у власність по вул. 
Тельмана, 12а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування індивідуального 
гаража земельну ділянку площею 0,0025 га. 

 
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 № 1561 (додаток 1). 



   

39. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 
«АМЕТИСТ-2001».  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує відмовити в 
продовженні громадській організації «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист-
2001» на сорок дев’ять років договір оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 58д  
площею 2631,39 кв.м, наданої для реконструкції будівель та приміщень спортивної 
бази з розширенням за рахунок добудов та земельної ділянки по вул. Шевченка  
площею 11212,31 кв.м, наданої для будівництва та обслуговування будівель та споруд 
спортивного призначення. 

 
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 № 1562 (додаток 1). 
 
40. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 
11.09.2014 № 1461 «ПРО РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ».  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити рішення 
міської ради від 11.09.2014 № 1461 «Про розгляд земельних питань» пунктом 4 щодо 
визначення виду використання земельних ділянок по вул. Калініна (біля існуючого 
житлового будинку № 30) та викласти його в новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1563 (додаток 1). 
 
 
 
 



   

41. 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 пропозицій виконавчого комітету та поданих заяв.  
 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1564 (додаток 1). 
 
42. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 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 постійне користування земельних ділянок 
відповідно до пропозицій виконавчого комітету та поданих заяв.  

 
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 № 1565 (додаток 1). 
 
43. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «НАДРА КІРОВОГРАДЩИНИ» КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити комунальному 
підприємству «Надра Кіровоградщини» Кіровоградської обласної ради в оренду місце 
розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 



   

(для розміщення Олександрійського паливного складу, що належить до комунальної 
власності територіальної громади сіл, селищ, міст Кіровоградської області в особі 
Кіровоградської обласної ради) за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3а площею 
2,1427 га за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної 
земельної ділянки в орендне 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 № 1566 (додаток 1). 
 
44. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ МАЛОЇ Л.В. 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 Малій Ларисі 
Володимирівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Радянській (суміжно з садибою № 17) та надати їй у власність по вул. 
Радянській (суміжно з садибою № 17) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради для ведення садівництва земельну ділянку 
площею 0,0428 га. Передати у власність по вул. Радянській, 17 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) земельну ділянку площею 0,1000 га. 

 
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 № 1567 (додаток 1). 
 
45. 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 пропозицій виконавчого комітету міської ради та 
поданих заяв. 

 
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 запропонувала: 

1. По всіх пунктах термін 5 років. 
2. По пункту 13 зазначити причину відмови. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із доповненням причини відмови у пункті 13. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1568 (додаток 1). 
 
46. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ДІБРОВИ, 1А.
 Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується затвердити проект землеустрою 
щодо відведення Кульковій Вікторії Володимирівні в оренду земельної ділянки за 
адресою: вул. Діброви, 1а для будівництва та обслуговування об’єкту нерухомого 
майна незавершеного будівництвом та надати їй в оренду строком на двадцять п’ять 
років земельну ділянку площею 1,1385 га за адресою: вул. Діброви, 1а для будівництва 
та обслуговування об’єкту нерухомого майна незавершеного будівництвом. 

 
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 запропонувала у пункті 2 встановити термін 3 роки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1569 (додаток 1). 
 
47. 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 договори оренди 
земельних ділянок відповідно до пропозицій виконавчого комітету. 

 
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» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1570 (додаток 1). 
 
48. 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 пропонує: 
Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 15.08.2014 № 1438 «Про 

розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки», доповнивши 
фразою «з дати реєстрації договору оренди (11.07.2014)», та викласти абзац 1 даного 
пункту в новій редакції. 

Встановити терміном на 6 місяців Дінчарі Владиславу Григоровичу орендну 
ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Декабристів (біля 
будинку № 23) площею 0,0633 га, наданої для будівництва кафе, у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. По закінченню 6-місячного терміну 
встановити орендні ставки: 0,0036 га під кафе – у розмірі 12% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, 0,0597 га вільних від забудови – у розмірі у розмірі 
6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Відмовити Жосану Олександру Карповичу у внесенні змін до розміру орендної 
плати та встановлення її у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0446 га по вул. Героїв Сталінграда, 14д на 2014-2015 роки, 
залишивши 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на час будівництва, 
12% – з дати введення об’єкта в експлуатацію. 

Встановити на 6 місяців Тімофєєвій Вікторії Вікторівні орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Калініна, 20 площею 0,0306 
га, наданої для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі зі спорудами у 
розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. По закінченню 6-
місячного терміну встановити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

Встановити Гладких Сергію Івановичу 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.  

 
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 

стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка 
запропонувала змінити проект рішення: пункт 6 погодити Жосану О.К. під 6%. 
  

Головуючий сесії: 
 Доручив записати протокольно: 

Управлінню приватизації, оренди майна та езмілі міської ради внести зміни до 
рішення Олександрійської міської ради від 30 квітня 2010 року № 1454 «Про 
визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території 
міста Олександрії» та встановити розмір орендної ставки у розмірі 3% від нормативно-
грошової оцінки земельної ділянки для станцій технічного обслуговування. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції постійної комісії з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики. 

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

Прийняти рішення міської ради № 1571 (додаток 1). 
 
49. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 15.08.2014 
№ 1443 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. КАЛІНІНА, 88».  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни до абзацу 1 пункту 1 
рішення міської ради від 15.08.2014 № 1443  «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки по 
вул. Калініна, 88» щодо уточнення складу угідь земельної ділянки з «землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови» на «землі громадського призначення» та викласти 
його в новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «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 № 1572 (додаток 1). 
 
50. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ АКАЦАТОВОЇ О.В.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 



   

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни до пункту 1 рішення 
міської ради від 15.08.2014 № 1404 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок», змінивши площу з «0,0560 га» на «0,0565 га», та викласти його у 
новій редакції. 

 
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 запропонувала заголовок доповнити словами: «щодо внесення 
змін до рішення міської ради від 15.08.2014 № 1404». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1573 (додаток 1). 
 
51. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ 
ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити висновок про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 10а площею 535,9 кв.м у 
сумі 144676 гривень без ПДВ. 

Затвердити висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 
вул. Героїв Сталінграда, 10а площею 132,61 кв.м у сумі 39204 гривні без ПДВ. 

Вважати експертну грошову оцінку вказаних земельних ділянок ціною їх  
продажу шляхом викупу. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради 
здійснити підготовку матеріалів для нотаріального посвідчення договорів купівлі-
продажу вищевказаних земельних ділянок. 

Погодити здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда, 10а, а саме: 

- протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору – 50% від 
вартості ділянки, 

- протягом 5 років – залишок суми рівними частинами, але не рідше ніж один раз 
на три місяці. 

 
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 запропонувала схвалити проект рішення без пункту 5. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1574 (додаток 1). 
 
52. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 
ЗНАМ’ЯНСЬКА, 131А.  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує дати дозвіл Цесар Ірині 
Олександрівні на викуп земельної ділянки за адресою: вул. Знам’янська, 131а площею 
0,0426 га для обслуговування кафе-бару, автосервісу, автомийки з прилеглими до них 
приміщеннями та літньої площадки за рахунок земель житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради. 

 
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» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1575 (додаток 1). 
 
53. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ».  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує передати державній установі 
«Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України» у 
постійне користування земельну ділянку для обслуговування будівель і споруд, які 
належать Державі в особі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, за 
адресою: м. Олександрія, пров. Тарнопільської Софії, 5 площею 0,0839 га за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови міської ради. 

Та надати дозвіл державній установі «Кіровоградський обласний лабораторний 
центр Держсанепідемслужби України» на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
площею 0,7159 га за адресою: вул. Луначарського, 41 для будівництва та 



   

обслуговування будівель та споруд, які належать Державі в особі Державної санітарно-
епідеміологічної служби України. 

 
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 № 1576 (додаток 1). 
 
54. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ) У 2015 РОЦІ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує включити до переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню) у 2015 році, нежитлове приміщення орієнтовною площею 10,0 кв.м за 
адресою: вул. Червоноармійська, 51, яке знаходиться на балансовому обліку 
комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп. 

Зачитав пропозицію депутата Маслова М.В. щодо доповнення проекту рішення 
пунктами 2-6 в редакції: 

«2. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлове 
приміщення загальною площею 853,2 кв.м за адресою: вул. Тимірязєва, 8, яке 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 
приватизації – викуп. 

3. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлову будівлю 
загальною площею 805,4 кв.м за адресою: пр. Будівельників, 43а, яка знаходиться на 
балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – 
викуп. 

Внести зміни до пункту 4 рішення міської ради від 17.10.2014 № 1481 «Про 
продовження терміну на розробку документації із землеустрою» щодо уточнення 
адреси з «пр. Будівельників, 43» на «пр. Будівельників, 43а» та продовжити термін 
розробки документації на земельну ділянку по пр. Будівельників, 43а на 6 місяців з 
дати прийняття даного рішення. 

4. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлове приміщення 
орієнтовною загальною площею 54,2 кв.м за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 10б, яке 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 



   

приватизації – викуп. 
5. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлове приміщення 
орієнтовною  загальною площею 92,0 кв.м за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 10б, яке 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 
приватизації – викуп. 

6. Витрати по підготовці до приватизації вищевказаних об’єктів покласти на 
покупців.» 

 
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 з доповненням депутата Маслова М.В. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Заперечив проти внесення доповнення депутатом Масловим М.В. Зазначив, що 
порушена процедура голосування. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до голосування за проект рішення. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію депутата Маслова М.В. доповнити проект рішення пунктами 2-6. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з доповненням депутата Маслова М.В. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1577 (додаток 1). 

 
55. СЛУХАЛИ: 

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує скасувати пункт 9 рішення міської 

ради від 14.12.2000 № 436 «Про розгляд клопотань підприємств, організацій, установ, 
приватних підприємців міста та внесення змін в рішення міської ради» та пункт 29 
рішення міської ради від 10.09.2010 № 1573 «Про поновлення дії договорів оренди 
земельних ділянок». 



   

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради доручається 
звернутися до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою про 
визнання недійсним договору оренди земельної ділянки від 02.02.2001 та  заявити в 
судовому засіданні при розгляді справи № 912/1005/13 (про визнання договору оренди 
земельної ділянки укладеним) позицію Олександрійської міської ради щодо повернення 
земельної ділянки загальною площею 0,2685 га по вул. Червоного Козацтва з орендного 
користування товариства з обмеженою відповідальністю «Айсберг» та віднесення її до 
земель запасу. 

 
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 № 1578 (додаток 1). 
 
56. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ І 
ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНИХ СТАВОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни до Методики 
розрахунку і встановлення орендних ставок за використання майна комунальної 
власності територіальної громади міста Олександрії, затвердженої рішенням міської 
ради від 31 серпня 2007 року № 434, та викласти пункти 3, 6, 7 Методики в новій 
редакції. 

Визначити перелік орендарів майна комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, яким встановлена орендна плата у розмірі 1 грн на рік на 
період оренди, та перелік орендарів майна комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, яким встановлена орендна плата у розмірі 1 грн на місяць на 
період оренди. 

Зачитав службову записку щодо доповнення підпункту 23 пункту 2 фразою 
«користується безоплатно, плата не передбачена». 

 
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 із врахуванням доповнення Купченка О.П. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1579 (додаток 1). 

 
57. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.05.2012 
№ 615 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З 
НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ М. ОЛЕКСАНДРІЇ».  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни в додаток 4 до рішення 
міської ради від 25.05.2012 № 615 «Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії», визначивши нормативну грошову 
оцінку сільськогосподарських угідь (рілля) на території м. Олександрії з врахуванням 
коефіцієнта 1,756 та викласти додаток 4 у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1580 (додаток 1). 
 
58. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПО ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ, 140Б ТА ВУЛ. 
КУЙБИШЕВА, 100.  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує продовжити термін укладення 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок по вул. 6-го Грудня, 140б площею 712,50 
кв.м та по вул. Куйбишева, 100 площею 11457,04 кв.м до 01.03.2015. 

 
Головуючий сесії: 
Оголосив власну заяву та заяву депутата міської ради Дичка А.Д. про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку з цим міський голова та депутат Дичко А.Д. участі у 
голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
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 № 1581 (додаток 1). 

 
59. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.04.2010 
№ 1454 «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ».  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує внести зміни в додаток до рішення 
міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення ставок орендної плати за 
користування земельними ділянками на території міста Олександрії», а саме: внести 
зміни у пункт 3 Примітки додатка та замінити у пунктах 4, 6, 7 Примітки додатка фразу 
з «… у трикратному розмірі земельного податку, що визначається Законом України 
«Про плату за землю» на «…у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки», і викласти їх у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1582 (додаток 1). 
 
60. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. СЕМАШКА, 57. 

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити проект землеустрою щодо 
відведення Цекі Олені Петрівні в оренду земельної ділянки за адресою: вул. Семашка, 
57 для будівництва та обслуговування будівлі магазину та надати їй в оренду строком 
на сорок дев’ять років земельну ділянку площею 0,0053 га за адресою: вул. Семашка, 
57 для будівництва та обслуговування будівлі магазину. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1583 (додаток 1). 

 
61. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ПО ВУЛ. ПОЛЬОВІЙ. 

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує погодити громадській організації 
«Городнє товариство «Польовик» місце розташування земельної ділянки по вул. 
Польовій в оренду на 49 років орієнтовною площею 3,2921 га для городництва за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської 
ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

 
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 запропонувала у пункті 1 встановити термін 5 років. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції постійної комісії з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування – у пункті 1 встановити термін 5 років. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1584 (додаток 1). 
 
62. СЛУХАЛИ: 

ЗВІТ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПРО РОБОТУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СВОЄЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ. 

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської 
ради. 
 Окреслила основні напрямки діяльності управління за 2014 рік.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 



   

63. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» ЗА 2013 РІК ТА І КВАРТАЛ 
2014 РОКУ. 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
 Доповів, що комунальне підприємство «Олександрійський центральний ринок» 

для забезпечення виконань чисельних приписів органів державної влади, щодо 
впорядкування торгівлі на центральному ринку, забезпечення виконання умов 
пожежної безпеки, дотримання вимог санітарної та ветеринарної служб, а також 
чисельних скарг громадян, що проживають на вулицях прилеглих до території 
центрального ринку, відповідно діючого законодавства України, здійснює заходи, 
направлені на впорядкування торгівлі, обладнання, устаткування та збільшення 
торговельних місць на території центрального ринку.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 
64. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ВІРЯСКІНОЇ С.М. ПРО 
СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НЕЮ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідала: Віряскіна С.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» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 
 

65. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ 

ЗАПИТІВ І ЗВЕРНЕНЬ ЗА 2014 РІК. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував присутніх про стан виконання депутатських запитів і звернень за 

2014 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про стан виконання депутатських запитів і звернень до 

відома (додаток 6). 
 
 



   

66. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА ІІ 

ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував присутніх про виконання міських програм за ІІ півріччя 2014 

року. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про виконання міських програм за ІІ півріччя 2014 року 

до відома (додаток 6). 
 

67. 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 
пропозицій виконавчого комітету від 04.12.2014 та 15.01.2015 та поданих заяв.  

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний із питанням № 19 основної 
черги дня.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1539 (додаток 1). 
 
68. СЛУХАЛИ: 

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

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 учасникам 
антитерористичної операції відповідно до пропозицій виконавчого комітету від 
15.01.2015 та поданих заяв. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднаний із питанням № 20 основного  
переліку питань.  

 



   

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1544 (додаток 1). 
 

69. СЛУХАЛИ: 
ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ РЕПЕНЬКА О.Б. ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ 

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

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується збільшити Репеньку Олегу 

Борисовичу термін дії договору особистого строкового сервітуту № 109 від 20.11.2014 
на земельну ділянку по вул. Діброви (біля поліклініки) площею 0,0070 га з трьох років» 
на двадцять років.  

 
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 № 1585 (додаток 1). 
 

70. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВТРАТУ ЧИННОСТІ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 15 ЛЮТОГО 

2013 РОКУ № 887 «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  ПІЛЬГ НА ОРЕНДНІ СТАВКИ ЗА 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ». 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати таким, що 

втратило чинність, рішення міської ради від 15 лютого 2013 року № 887 «Про 
встановлення пільг на орендні ставки за користування земельними ділянками, які 
передаються на реалізацію інвестиційних проектів».  

 
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 № 1586 (додаток 1). 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Звернувся до міського голови з проханням посприяти злагодженій роботі 
постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства та обрати на засіданні комісії заступника голови комісії. 
 

Головуючий сесії:  
Доручив записати протокольно: членам постійної комісії з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства провести засідання для обрання 
заступника голови постійної комісії. 

 
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.  
Оголосив дев’яносту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БУЦ 
         Г. МАРИНЕНКО 


