
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
СТО ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

25 вересня 2015 року       № 103 
 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 10.00 
 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 35 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 13 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 
 

Сто третю сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 35 

депутатів. 
Сто третя 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 15 вересня 2015 року № р-132-з 
«Про скликання сто третьої сесії міської ради».  

Сто третю 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  

Бондар 
Ольга Михайлівна   

- депутат міської ради 

Терещенко 
Лілія Володимирівна 

- депутат міської ради  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Мариненко 
Галина Григорівна  

- 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 внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2015 року № 1687 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2015 рік» 
3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 вересня 2013 року № 1136 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

5. Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Книжковий світ» 
 Доповідач: 

Черевашко 
Ростислав Євгенійович   

 
- начальник управління економіки міської ради  

6. Про прийняття до комунальної власності 2-квартирного житлового будинку з супутніми 
об’єктами №2-а по вулиці Орловській в місті Олександрії 

7. Про надання згоди на передачу зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії 

8. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 20 років Жовтня №18 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Тополь-18» 

 Доповідач: 
Литовченко 
Володимир 
Володимирович    

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

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2015 № 1617 «Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок» 

 Доповідач: 
Горошко 
Анатолій Олегович     

 
- голова постійної комісії міської ради з питань земельних 
відносин, архітектури, містобудування, раціонального 
використання природних ресурсів 

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

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

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

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 



   

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок громадянам  

15. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту 

16. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста 
Олександрії  

17. Про продовження терміну на розробку документації з землеустрою 
18. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на пл. Леніна, 27 
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки 

і збори» щодо земельного податку для земель під об’єктами газопостачання 
20. Про передачу в постійне користування земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2а 
21. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та погодження земельних ділянок 

у власність, термін оренди яких закінчився 
22. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
23. Про надання в оренду земельних ділянок 
24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду  
25. Про розмір орендної плати за земельну ділянку за адресою: пл. Леніна, 27  
26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають в оренді 
27. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у постійне 

користування земельних ділянок 
28. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.05.2015 № 1669 «Про розгляд 

заяв гаражних кооперативів» 
29. Про поділ земельної ділянки по Кременчуцькому шосе, 4  
30. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
31. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що 

підлягають приватизації (відчуженню) 
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1565 «Про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування 
земельних ділянок» 

33. Про надання у постійне користування земельної ділянки за адресою: 
вул. Луначарського, 41 

34. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання  
коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади 
міста за І півріччя 2015 року 

35. Про вилучення земельної ділянки у обслуговуючого кооперативу «Садівницьке 
товариство «Черемшина»  

  Доповідач: 
Купченко 
Олександр Павлович 

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  

36. Повідомлення депутатів міської ради Дюбкіна А.О., Дьячука С.С., Іванкова В.В. про 
свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради 

37. Інформація про виконання депутатських звернень  
38. Різне 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 



   

Головуючий сесії: 
Запропонував, на прохання фінансового управління міської ради, зняти з розгляду 

питання № 4 порядку денного «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 вересня 
2013 року № 1136», у зв’язку із затримкою оформлення відповідних документів у 
Міністерстві фінансів України. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію зняти з розгляду питання № 4 порядку денного «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 27 вересня 2013 року № 1136». 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є ще пропозиції до порядку денного. 
 
Лоцман Г.Г., секретар міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про визнання таким, що 

втратило чинність, рішення міської ради від 03 квітня 2015 року № 1635 "Про безоплатну 
передачу автомобіля"». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію доповнити порядок денний проектом рішення «Про визнання таким, 
що втратило чинність, рішення міської ради від 03 квітня 2015 року № 1635 "Про безоплатну 
передачу автомобіля"». 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний наступними проектами рішень із земельних 

питань з послідуючим об’єднанням аналогічних проектів: 
- Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
(об’єднується з питанням № 10 основного порядку денного) 
- Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
(об’єднується з питанням № 11 основного порядку денного) 
- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції  
(об’єднується з питанням № 13 основного порядку денного) 
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
громадянам 
(об’єднується з питанням № 14 основного порядку денного) 
- Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Міліцейській 
(об’єднується з питанням № 18 основного порядку денного) 
- Про оренду та викуп земельної ділянки по вул. Семашка, 57/15  
(об’єднується з питанням № 23 основного порядку денного) 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію доповнити порядок денний оголошеними проектами рішень. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
 



   

Проквас В.М., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про надання в оренду 

земельної ділянки по вул. Луначарського, 4а». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію доповнити порядок денний проектом рішення «Про надання в оренду 

земельної ділянки по вул. Луначарського, 4а». 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 

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

звернень.  
 
 Гаращенко О.В., депутат міської ради: 
 Зачитав звернення профспілкового комітету Олександрійського колегіуму та батьків 
учнів 3- «Д» класу щодо неякісного харчування учнів Олександрійського колегіуму. 
 Запропонував вважати його виступ депутатським зверненням (депутатське звернення 
від 28.09.2015 № 49). 
 
1. 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 загальну суму доходів та видатків міського бюджету на суму  

10247407 грн, у тому числі: 
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 

2293000 грн; 
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 

1928700 грн; 
- за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

суму 4380800 грн; 
- за рахунок перевиконання міського бюджету на суму 554447 грн, у тому числі 

загального фонду міського бюджету на суму 319200 грн та  доходів спеціального фонду на 
суму 235247 грн; 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів на суму 1090460 грн, розподіливши її наступним чином: 

- м. Олександрія – 950900 грн; 
- селище Пантаївка  – 45500 грн; 
- селище Димитрове – 48350 грн; 
- село Звенигородка – 41450 грн; 
- на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та 

іменних запрошень – 4260 грн, згідно з додатками 1, 3, 3-а, 5. 
Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського 

бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-а, 6. 
Викласти додаток 2 у новій редакції. 
 



   

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

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1730 (додаток 1). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 01 ЛИПНЯ 2015 
РОКУ № 1687 «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 внести зміни до рішення 

міської ради від 01 липня 2015 року № 1687 «Про внесення змін до міського бюджету на 
2015 рік», а саме суму 7312800 грн замінити на суму 6942800 та викласти пункт 2 у новій 
редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1731 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 
1 ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ. 

Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року та рекомендувати начальнику 
Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області 
державної податкової служби активізувати роботу щодо забезпечення виконання завдань з 
наповнення доходної частини міського бюджету в обсягах, затверджених рішенням міської 
ради та вжити вичерпних заходів щодо скорочення податкової заборгованості до міського 
бюджету у 2015 році, управлінню економіки міської ради та фінансовому управлінню міської 



   

ради забезпечити у 2015 році налагоджену та системну співпрацю з податковими органами 
щодо виконання міського бюджету по власних та закріплених доходах в обсягах, 
затверджених рішенням міської ради та вжити заходи щодо недопущення зниження 
планових показників по власних та закріплених доходах загального фонду міського 
бюджету. 

Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити: 
- жорсткий режим економії бюджетних коштів та скоротити непершочергові видатки 

міського бюджету; 
- забезпечити постійний контроль за взяттям бюджетних зобов’язань, станом 

розрахунків по них з метою недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, 
виникнення простроченої та небюджетної заборгованості; 

- першочергове фінансування захищених статей бюджету. 
 

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

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Запитав у чому полягає причина невиконання податку на нерухоме майно у розмірі 
20%. 
 
 Грищенко О.В., відповіла, що термін сплати визначений як рік, а у рішенні зазначені 
показники сплат за півроку. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року. 
Прийняти рішення міської ради № 1732 (додаток 1). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТА КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «КНИЖКОВИЙ СВІТ». 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити передавальний акт 

комунального підприємства «Книжковий світ». 
При цьому доручити комісії з припинення комунального підприємства «Книжковий 

світ», створеній рішенням міської ради від 15 серпня 2014 року № 1397 «Про припинення 
комунального підприємства «Книжковий світ» шляхом приєднання до комунального 
підприємства «Світоч-книга» (зі змінами), провести заходи по внесенню до Єдиного 
державного реєстру відомостей про припинення комунального підприємства «Книжковий 
світ». 

 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити передавальний акт комунального підприємства «Книжковий світ». 
Прийняти рішення міської ради № 1733 (додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2-КВАРТИРНОГО 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З СУПУТНІМИ ОБ’ЄКТАМИ №2-А ПО ВУЛИЦІ 
ОРЛОВСЬКІЙ В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ. 

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

Доповів, що з метою вирішення питань зняття статусу службового житла з квартир 
будинку по вул. Орловській № 2-а в м. Олександрії та надання можливості приватизації їх 
мешканцями виконавчий комітет міської ради пропонує дати згоду на прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста Олександрії з балансу 
Олександрійського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії 
управління магістральних газопроводів Черкаситрансгаз публічного акціонерного товариства 
«Укртрансгаз» на баланс комунального підприємства «Житлогосп»:  

- 2-квартирного житлового будинку по вул. Орловській № 2-а в м. Олександрії  
1981 року побудови загальною площею 158,6 м2, житловою площею 92,6 м2 балансовою 
(первісною) вартістю 39433,00 грн, залишковою вартістю 14142,61 грн;  

- господарського сараю на 2 відділення біля житлового будинку по вул. Орловській 
№ 2-а в м. Олександрії 1981 року побудови балансовою (первісною) вартістю 2600,00 грн;  

- зовнішніх мереж водопроводу до житлового будинку по вул. Орловській № 2-а  
в м. Олександрії 1981 року побудови балансовою (первісною) вартістю 1053,00 грн  
залишковою вартістю 00,00 грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1734 (додаток 1). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛ. 
ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 1 В М. ОЛЕКСАНДРІЇ. 

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

Доповів, що з метою для забезпечення належного обслуговування зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення до гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в 
м. Олександрії виконавчий комітет міської ради пропонує дати згоду на безоплатну передачу 
з комунальної власності територіальної громади міста Олександрії до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області з балансу комунальної 
підприємства «Житлогосп» на баланс для поповнення статутного фонду обласного 
комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» зовнішньої підземної мережі 
водопостачання до гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 в м. Олександрії з труб сталевих 
діаметром 100 мм, довжиною 13 м, балансовою вартістю 606 грн 00 коп.  

Дати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 
міста Олександрії до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області з балансу комунальної підприємства «Житлогосп» на баланс для 
поповнення статутного фонду обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» зовнішньої підземної мережі водовідведення до гуртожитку по вул. Трудових 
Резервів, 1 в м. Олександрії, а саме:  

- з труб сталевих діаметром 200 мм, довжиною 6 метрів балансовою вартістю 536 грн 
00 коп.;  

- з труб сталевих діаметром 200 мм, довжиною 21 метр, балансовою вартістю 1876 грн 
00 коп.;  

- з труб сталевих діаметром 200 мм, довжиною 7 метрів, балансовою вартістю 625 грн 
00 коп.;  

- з труб сталевих діаметром 200 мм, довжиною 21 метр, балансовою вартістю 1876 грн 
00 коп. (одна тисяча вісімсот сімдесят шість гривень, 00 копійок).  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1735 (додаток 1). 



   

7. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЕРЕДАЧУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. 

20 РОКІВ ЖОВТНЯ №18 З БАЛАНСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОГОСП» НА БАЛАНС ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ТОПОЛЬ-18». 

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

Доповів, що з метою забезпечення реалізації права співвласників багатоквартирного 
будинку по вул. 20 років Жовтня № 18 утримувати будинок та прибудинкову територію 
власними силами виконавчий комітет міської ради пропонує передати з балансу 
комунального підприємства «Житлогосп» у спільну власність співвласників на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тополь-18» багатоквартирний 
житловий будинок по вул. 20 років Жовтня № 18 загальною площею 6832,6 м2, житловою 
площею 3161,1 м2, площею прибудинкової території 2493 м2, балансовою вартістю 
9432986,00 грн, залишковою вартістю 3013384,39 грн.  

Утворити комісію для здійснення приймання-передачі багатоквартирного житлового 
будинку по вул. 20 років Жовтня № 18 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у 
спільну власність співвласників на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Тополь-18». Комісії протягом 14 календарних днів з моменту набуття чинності 
даним рішенням скласти акт приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по 
вул. 20 років Жовтня № 18 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» у спільну 
власність співвласників на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Тополь-18» та подати його на затвердження виконавчим комітетом міської ради.  

Та зобов’язати комунальне підприємство «Житлогосп» здійснити перерахунок в 
повному обсязі залишку коштів, наявного на момент передачі на персональному рахунку 
багатоквартирного будинку по вул. 20 років Жовтня № 18, на рахунок об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Тополь-18».   

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1736 (додаток 1). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 03.04.2015 № 1617 
«ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК». 

Доповідав: Горошко А.О., голова постійної комісії міської ради міської ради з питань 
земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання природних 
ресурсів. 

Доповів, що розглянувши заяву ТОВ «Олександрія-Бліг» від 29.07.2015 № 117, 
враховуючи протокол засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 



   

архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів від 
19.08.2015, проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 2 рішення міської ради 
від 03.04.2015 № 1617 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок», змінивши 
термін оренди земельної ділянки з «двадцять п’ять років» на «сорок дев’ять років», та 
викласти даний пункт у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1737 (додаток 1). 
 
 
9. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку 
технічної документації із земелеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок у відповідності із поданими заявами та відмовити Федоренко І.В. у 
наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 
0,1131 га за адресою: обслуговуючий кооператив «Садівницьке товариство «Черемшина» 
(ділянка № 121). 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним позачерговим 
проектом № 2. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

- Засідання комісії не відбулося 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.: 
Заголовок доповнити словами: «та внесення 
змін…». 
 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Не визначились. 

Всі інші комісії  - Схвалили проект рішення. 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1738 (додаток 1). 
 

10. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ГРОМАДЯНАМ. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно у 

власність земельні ділянки громадянам міста відповідно до поданих заяв. 
Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним позачерговим 

проектом № 3. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1739 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку 
проектів 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: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 



   

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1740 (додаток 1). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції. 

Оголосила службову записку управління приватизації, оренди майна та землі міської 
ради про заміну фрази у пункті 16 «учаснику антитерористичної операції» на фразу «інваліду 
3 групи, який має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – 
інвалідів війни». 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним позачерговим 
проектом № 4. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради. 

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

Прийняти рішення міської ради № 1741 (додаток 1). 
 
13. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У 
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проекти 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним позачерговим 
проектом № 5. 



   

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

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

- Засідання комісії не відбулося 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.: 
Об’єднати пункти 1…2, 3…4 і т.д. 
 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Не визначились. 

Всі інші комісії  - Схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1742 (додаток 1). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати земельні ділянки на 
умовах особистого строкового сервітуту відповідно до поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1743 (додаток 1). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати попереднє 
погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії. 



   

Запропонувала врахувати службову записку управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради щодо виправлення технічної помилки у пункті 1 проекту рішення, ім’я 
землекористувача змінити з «Ганна» на «Галина». 

Звернулась до депутатів із проханням врахувати пропозиції постійної комісій з питань 
земельних відносин щодо збільшення Кузнецовій В.І. терміну тимчасового користування на 
6 років, так як вона активно допомагала бійцям АТО. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

- Засідання комісії не  відбулося. 
 

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

- Схвалити та доповнити або змінити:  
П. 3 (Епінгер) - на 10 років, п. 4 (Кузнецова) - на 
6 років. 

Комісія з питань промисловості, 
підприємництва, транспорту, 
зв’язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій  

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Пункт 2 (Епінгер) - на 49 років. 

Всі інші комісії  - Схвалили проект рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Гаращенко О.В., депутат міської ради: 
 Запропонував у пункті 3 (Епінгер Р.С.) визначити термін 10 років. 
 
 Представники громадськості: 
 Закликали депутатів не голосувати за погодження комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» місце розташування земельної ділянки по вул. 
Червоного Козацтва (біля продовольчого ринку «Айсберг»). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 
архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів – у пункті 4 
(Кузнецова В.І.) визначити термін 6 років. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії міської ради з питань промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій – у 
пункті 3 (Епінгер Р.С.) визначити термін 10 років. 

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради та проголосованих змін. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1744 (додаток 1). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ З 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити терміни на 
розробку документації із землеустрою. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1745 (додаток 1). 
 

17. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА ПЛ. 

ЛЕНІНА, 27. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 

землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
пл. Леніна, 27 площею 0,2079 га на реконструкцію існуючої будівлі під багатоквартирний 
житловий будинок з вбудованим магазином та змінити цільове призначення земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. Леніна, 27 площею 0,2079 га (землі житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради (землі громадського призначення)) з 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на реконструкцію існуючої будівлі під 
багатоквартирний житловий будинок з вбудованим магазином. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний з аналогічний позачерговим 
проектом № 6. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1746 (додаток 1). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.01.2015 № 1528 
«ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ» ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ 
ЗЕМЕЛЬ ПІД ОБ’ЄКТАМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до додатка до 
рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» щодо розміру 
земельного податку, доповнивши пункт 1.3 додатку «Плата за землю» абзацом наступного 
змісту: «Встановити для земель під об’єктами газопостачання ставку земельного податку у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1747 (додаток 1). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО 
ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ, 2А. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що проектом рішення пропонується відмовити релігійній громаді церкви 
християн повного Євангелія «Блага вість» м. Олександрії у наданні в постійне користування 
земельної ділянки загальною площею 0,0684 га по вул. 6-го Грудня, 2а для обслуговування 
будівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, 
які знаходяться в оренді на підставі договору від 22.12.2005. 

 
 



   

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

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

- Засідання комісії не відбулося 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
У п.1 зазначити причину відмови. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Не визначились 

Всі інші комісії - Схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції депутата Бугайченка І.М. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1748 (додаток 1). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА 
ПОГОДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ, ТЕРМІН ОРЕНДИ ЯКИХ 
ЗАКІНЧИВСЯ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує поновити договори оренди 
земельних ділянок у власність, термін оренди яких закінчився.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

- Засідання комісії не відбулося. 
 
 
 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Не визначились 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Пункт 3 – 12%. 

Всі інші комісії - Схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За пропозицію постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі – пункт 3 

12%. 
Результати голосування: «За» - 23; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
 



   

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1749 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує припинити договори оренди земельних 

ділянок за згодою сторін та у пункті 3 у зв’язку зі смертю орендаря. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1750 (додаток 1). 
 

22. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати в оренду земельні 

ділянки відповідно до поданих заяв. 
Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним позачерговим 

проектом № 7. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1751 (додаток 1). 

 
23. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1752 (додаток 1). 
 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА АДРЕСОЮ: 
ПЛ. ЛЕНІНА, 27. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити товариству з 
обмеженою відповідальністю «Інтеграл ОПТ» орендну ставку за оренду земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, пл. Леніна, 27 площею 0,2079 га, наданої для будівництва та 
обслуговування будівлі та споруд, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

- Засідання комісії не  відбулося. 
 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Не визначились. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Відхилити, залишити 12%. 

Всі інші комісії - Схвалили проект рішення. 



   

ВИСТУПИЛИ: 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував встановити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки до введення об’єкта в експлуатацію, після введення в експлуатацію 
– 12%. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію депутата Горошка А.О. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення про відхилення № 1753 (додаток 1). 
 

25. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОРЕНДІ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 
 Доповіла, що виконавчий комітет пропонує надати дозволи на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок, які перебувають в оренді. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1754 (додаток 1). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет пропонує надати дозволи на розробку проектів 
земелеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок комунальному 
підприємству «Жигулі» та комунальному підприємству «Житлогосп». 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1755 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.05.2015 
№ 1669 «ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВ ГАРАЖНИХ КООПЕРАТИВІВ».  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити пункт 2 рішення 
міської ради від 22.05.2015 № 1669 «Про розгляд заяв гаражних кооперативів» абзацом 
наступного змісту: «Встановити термін оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування кооперативних гаражів – 49 років». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1756 (додаток 1). 
 

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ШОСЕ, 4.  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 740,98 кв.м за 
адресою: Кременчуцьке шосе, 4 на дві окремі земельні ділянки: площею 546,04 кв.м, площею 
194,94 кв.м.  

При цьому доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради 
організувати:  



   

- розробку технічної документації по поділу земельної ділянки та реєстрацію 
новостворених земельних ділянок в Державному земельному кадастрі; 

- судову-претензійну роботу по спонуканню товариства з обмеженою 
відповідальністю «Пролісок» щодо оформлення оренди земельної ділянки площею  
546,04 кв.м по Кременчуцькому шосе, 4; 

- демонтаж огорожі та тимчасових споруд на земельній ділянці площею 194,94 кв.м по 
Кременчуцькому шосе, 4. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1757 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити: 
- Олександрійському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з дати укладення договору оренди орендну плату у розмірі 1 грн на рік за весь 
період оренди за оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: 
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18, загальною площею 196,16 кв.м.  

- орендну ставку у розмірі 7 % від вартості орендованого майна, визначеної шляхом 
проведення незалежної оцінки для розрахунку орендної плати на період дії договору оренди, 
починаючи з дати прийняття даного рішення, фізичній особі - підприємцю Бордюгу С.Г., 
який орендує нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. 
Першотравнева, 9, загальною площею 12,0 кв.м для розміщення майстерні по виготовленню 
ключів. 

- управлінню Олександрійської єпархії Української православної церкви з 31 липня 
2015 року орендну плату у розмірі 1 грн на рік за весь період оренди за оренду нежитлового 
приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, пл. Леніна, 7, загальною площею 
227,8 кв.м. 

- публічному акціонерному товариству «Ліки Кіровоградщини» орендну плату у 
розмірі 1 грн на місяць з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року за оренду 
нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, пр. Леніна, 68, 
загальною площею 352,4 кв.м. 

- фізичній особі - підприємцю Швецю О.М. орендну ставку у розмірі 3 % для 
розрахунку орендної плати на період дії договору оренди, починаючи з дати укладення 
договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, вул. 
Першотравнева, 18/1, загальною площею 81,4 кв.м для пошиття взуття. 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1758 (додаток 1). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ).  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 

що підлягають приватизації (відчуженню) шляхом продажу на аукціоні, комплекс будівель 
за адресою: вул. 6-го Грудня, 13. 

Громадській організації «Клуб мотоспорту "Балтазар"» відшкодувати виконавцям 
робіт витрати по технічній інвентаризації та незалежній оцінці (з врахуванням рецензування) 
об’єкта приватизації у сумі 5200,00 грн. 

Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 
що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлове підвальне приміщення 
орієнтовною площею 90,6 кв.м за адресою: пл. Кірова, 5, яке знаходиться на балансовому 
обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп. 

Витрати по підготовці до приватизації нежитлового приміщення площею 90,6 кв.м за 
адресою: пл. Кірова, 5 покласти на покупця. 

Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 
що підлягають приватизації (відчуженню), нежитлові приміщення орієнтовними площами 
309,0 кв.м, 144,0 кв.м, 266,0 кв.м, 442,0 кв.м, 130,0 кв.м, 308,0 кв.м, 185,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2 (пункти 22-28 рішення міської ради від 15.08.2014 № 1421 «Про перелік 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню) у 2014 році»).  

Змінити спосіб приватизації нежитлового приміщення загальною площею 135,5 кв.м 
(у т.ч. підвал – 25,0 кв.м) по вул. Леніна, 10а в сел. Пантаївка з «аукціону» на «аукціон за 
методом зниження ціни» та встановити мінімальну ціну продажу об’єкта приватизації на 
рівні 40000,00 грн з врахуванням ПДВ. 
 

Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Бондар О.М. про наявність конфлікту інтересів, 

у зв’язку з цим депутат Бондар О.М. участі у голосуванні з цього питання приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 



   

Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1759 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» № 1766 (додаток 1). 

 
31. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.01.2015 № 1565 
«ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК». 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 9 
рішення міської ради від 23.01.2015 № 1565 «Про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок», змінивши 
цільове використання з «будівництва та обслуговування будівель та споруд ринкової 
інфраструктури» на «розміщення групи тимчасових споруд» та викласти його у новій 
редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1760 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 41.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 



   

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Луначарського, 41 та передати Державній установі 
«Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» у постійне 
користування для обслуговування будівель та споруд, що належать до державної власності, 
за адресою: м. Олександрія, вул. Луначарського, 41 площею 0,7159 га за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1761 (додаток 1). 
 
33. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗВІТ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ОРЕНДИ МАЙНА ТА ЗЕМЛІ 
МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ ВІД ОРЕНДИ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 
МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЗА І 
ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання коштів від оренди та 
приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста за І півріччя 2015 
року. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1762 (додаток 1). 
 



   

34. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

КООПЕРАТИВУ «САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРЕМШИНА».  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує вилучити у обслуговуючого 

кооперативу «Садівницьке товариство «Черемшина» земельну ділянку загальною площею 
6,0750 га, яка була надана у користування для ведення колективного садівництва, на 
колишніх відвалах Байдаківського вуглерозрізу, зарахувати до земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та залишити в його 
користуванні земельну ділянку загальною площею 1,4250 га на колишніх відвалах 
Байдаківського вуглерозрізу. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – засідання не відбулося, 
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Коваль Л.П., депутат міської ради: 
 Заперечила проти прийняття проекту рішення, запропонувала зняти його з розгляду. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1763 (додаток 1). 
 
35. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі місько ради. 

Доповіла, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку технічної 
документації із земелеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок у відповідності із поданими заявами та пропозиціями виконавчого комітету міської 
ради від 24.09.2015. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним черговим 
проектом рішення № 10. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1738 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що проектом рішення пропонується передати безоплатно у власність 
земельні ділянки громадянам міста відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого 
комітету міської ради від 24.09.2015. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним черговим  
проектом рішення № 11. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1739 (додаток 1). 
 
37. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної 
операції відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету від 24.09.2015. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним черговим 
проектом рішення № 13. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1741 (додаток 1). 
 

38. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У 

ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ.  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що проектом рішення пропонується затвердити проекти землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок громадянам відповідно до поданих заяв та 
пропозицій виконавчого комітету міської ради від 24.09.2015. 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним черговим 
проектом рішення № 14. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1742 (додаток 1). 
 
39. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. 
МІЛІЦЕЙСЬКІЙ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
вул. Міліцейська площею 0,2142 га та змінити цільове призначення земельної ділянки за 
адресою: вул. Міліцейська площею 0,2142 га, яка перебуває в оренді приватного 
підприємства «Дельта Плюс», з «будівництва та обслуговування інженерної інфраструктури» 
на «будівництво індивідуального житла». 

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний з аналогічний черговим 
проектом № 18. 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування та з питань освіти і науки, 
культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначились, 
всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1746 (додаток 1). 
 
40. СЛУХАЛИ: 

ПРО ОРЕНДУ ТА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. СЕМАШКА, 57/15. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 

землеустрою щодо відведення Гострому Г.Г. в оренду земельної ділянки за адресою: вул. 
Семашка, 57/15 для обслуговування будівлі складу, надати йому в оренду строком на 
49 років земельну ділянку площею 0,0040 га за адресою: вул. Семашка, 57/15 для 
обслуговування будівлі складу за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради, дати дозвіл на викуп цієї земельної ділянки.  

Повідомила, що цей проект рішення буде об’єднаний із аналогічним черговим 
проектом рішенням № 23. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійні комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування та з питань освіти і науки, 
культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначились, 
всі інші комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1751 (додаток 1). 
 

41. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 

4А. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати Горошко О.А. в 

оренду строком на 49 років земельну ділянку площею 0,2917 га за адресою: м. Олександрія, 



   

вул. Луначарського, 4а для обслуговування автостоянки за рахунок земель житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради, які перебували в оренді приватного 
підприємства «Престиж-Горошко». 

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

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1764 (додаток 1). 
 

42. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМ, ЩО ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ, РІШЕННЯ МІСЬКОЇ 

РАДИ ВІД 03 КВІТНЯ 2015 РОКУ № 1635 «ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ 
АВТОМОБІЛЯ» 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує визнати таким, що втратило 

чинність, рішення Олександрійської міської ради від 03 квітня 2015 року № 1635 «Про 
безоплатну передачу автомобіля» та передати з власності комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» у власність військової частини пошта польова В4750 транспортний 
засіб – автомобіль ГАЗ 31010, державний номер ВА 0818 АА. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту – не визначилась, всі інші комісії схвалили 
проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1765 (додаток 1). 



   

43. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ.  
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував депутатів про виконання депутатських звернень протягом поточного 

року. 
 

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

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 
44. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ДЮБКІНА А.Л. ПРО СВОЮ 
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Дюбкін А.Л., депутат міської ради. 
 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на виконанні 
ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту депутата. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 
47. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ДЬЯЧУКА С.С. ПРО СВОЮ 
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Дьячук С.С., депутат міської ради. 
 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на виконанні 
ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту депутата.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 
48. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНКОВА В.В. ПРО СВОЮ 
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Іванков В.В., депутат міської ради. 
 Окреслив основні напрямки депутатської діяльності. Закцентував увагу на виконанні 
ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту депутата. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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



   

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

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

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БОНДАР 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 


