
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від «___» червня 2020 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про виконання та зняття з контролю  
рішень міської ради 7 скликання 
 

Відповідно до ст. 25, п. 5 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 2 ст. 36, п. 2 ст. 90, ст. 92 Регламенту міської ради 7 скликання, затвердженого 
рішенням міської ради від 28.03.2016 № 31, беручи до уваги пропозиції виконавчих 
органів ради щодо виконання рішень Олександрійської міської ради, враховуючи 
висновки постійних комісій міської ради та заслухавши інформацію секретаря міської 
ради Богоявленської О.М., 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 1. Інформацію секретаря міської ради Богоявленської О.М. про виконання рішень 
міської ради взяти до відома (додаток 1). 

 
 2. Зняти з контролю рішення міської ради, які виконані та термін дії яких закінчився 
(додаток 2). 

 
 3. Керівникам виконавчих органів міської ради щомісячно подавати в управління 
забезпечення діяльності міської ради інформацію про хід виконання рішень міської ради, 
взятих на контроль. 

 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Богоявленську О.М. та постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та 
запобігання корупції. 
 
 
 
Міський голова        Степан ЦАПЮК 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
вносить  

секретар міської ради 
О. Богоявленська 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
від ____________ 2020 року № _____ 

 
Інформація про поточний стан виконання рішень міської ради 7 скликання 

 
№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

1 Про відведення земельних 
ділянок у власність гаражним 
кооперативам, у власність 
шляхом продажу, у 
тимчасове користування на 
умовах строкового сервітуту, 
постійне користування та в 
оренду 
 
№ 73 від 22 квітня 2016 року 

3.2. Дати дозвіл КУРБАКОВІЙ Віталіні 
Володимирівні, яка діє в інтересах малолітнього 
сина – КУРБАКОВА Олексія Ігоровича, на викуп 
земельної ділянки за адресою: вул. Миру, 79 для 
обслуговування магазину. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради: 

-укласти з КУРБАКОВОЮ В.В. договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки; 

-організувати проведення експертної грошової 
оцінки вищевказаної земельної ділянки, суб’єкта 
оціночної діяльності визначити за конкурсом; 

-після проведення оцінки подати на 
затвердження міської ради висновок про експертну 
грошову вартість земельної ділянки та визначення 
терміну розстрочення розрахунків по договору 
купівлі-продажу земельної ділянки.  

Курбаковій В.В. забезпечити сплату земельного 
податку за земельну ділянку за адресою: вул. 
Миру, 79. 

 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі 
міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Постійна комісія міської 
ради з питань приватизації 
майна, житла, землі та 
регулювання земельних 
відносин 

Рішенням виконавчого комітету від 
19.05.2016 затверджено протокол про 
відбір оцінювача 
 
В наявності заява Курбакової В.В. про 
відсутність коштів на оцінку. 
 
Тривають судові справи за право 
власності на нерухоме майно.  
Станом на 30.10.2018 залишити на 
контролі. 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 земельний 
податок сплачується, справа 
залишається на контролі. 
 
Готується рішення про скасування. 
05.06.2020 

 6.9. Доручити юридичному управлінню 
міської ради зобов’язати власників нерухомого 
майна укласти договори оренди земельних ділянок, 
про проведену роботу надати інформацію голові 
постійної комісії міської ради з питань приватизації 
майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин в місячний термін після прийняття даного 
рішення. 

До 22.05.2016 
 

  Міським головою проведена зустріч з 
власниками гаражів та керівництвом 
гаражного кооперативу «9-А». 
Кооператив має звернутись за 
дозволом на розробку проекту 
землеустрою про надання в оренду 
додаткової земельної ділянки. 
 

2 Про Стратегію Сталого 
Розвитку міста Олександрії 
до 2030 року  
 
 
№ 141 від 16 вересня 2016 
року 

2. Виконавчим органам міської ради відповідно до 
розподілу функціональних повноважень під час 
розробки галузевих, цільових програм та щорічних 
програм економічного і соціального розвитку міста 
керуватися Стратегією Сталого Розвитку міста 
Олександрія до 2030 року. 
 

Постійно  
 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голова 
 

Марковська Л.Д., начальник 
управління стратегічного 
планування міської ради 
Контроль: Богоявленська 
О.М., секретар міської ради, 
Заступники міського 
голови 
Постійні комісії міської ради  

Управлінням економіки підготовлено 
за участю управлінь міської ради 
проект інфрастуктурного плану 
Стратегії Сталого розвитку, який 
затверджений рішенням міської ради. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
постійному контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

3 Про створення комунальної 
установи «Інститут розвитку 
міста Олександрійської 
міської ради» 
 
№ 143 від 16 вересня 2016 
року 

    4. Виконавчому комітету Олександрійської міської 
ради затвердити статут комунальної установи 
«Інститут  розвитку міста Олександрійської міської 
ради» та забезпечити подання документів на 
державну реєстрацію відповідно до вимог Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань». 
   5. Фінансовому управлінню міської ради при 
внесенні змін до міського бюджету 
м. Олександрії на 2016 рік внести в проект 
коригування бюджету видатки на функціонування 
комунальної установи «Інститут розвитку міста 
Олександрійської міської ради». 

До 31.12.2016 
 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голова з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради; 
 

Гриценко С.П., заступник 
міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради 
Грищенко О.В., начальник 
фінансового управління 
міської ради 
Контроль: Гриценко С.П., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради; 
Постійна комісія з питань 
стратегічного розвитку та 
планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної 
політики 

Управлінням економіки розроблено 
проект рішення виконкому про 
затвердження статуту Інституту  
розвитку міста. Знаходиться на 
погодженні. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

4 Про згоду на прийняття до 
комунальної власності 
гуртожитку по вул. Пилипа 
Гриценка (Паризької Комуни), 
13-а та автодорожнього 
покриття шляхопроводу 
 
№ 151 від 16 вересня 2016 
року 

1. Дати згоду на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Олександрії 
та безоплатну передачу з балансу виробничого 
підрозділу служби колії Олександрійської ділянки 
колії регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця» на баланс КП «Житлогосп» 
гуртожитку по вул. П. Гриценка (Паризької Комуни), 
13-а  

Одночасно з гуртожитком дати згоду на  передачу  
супутніх об’єктів, розміщених на прибудинковій 
території гуртожитку,  

2. Дати згоду на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Олександрії з 
балансу виробничого підрозділу служби колії 
Олександрійської ділянки колії регіональної філії 
«Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 
автодорожнього покриття шляхопроводу, 
розташованого на 345 км ділянки Знам’янка – 
П’ятихатки за умови проведення за рахунок ПАТ 
«Українська залізниця» його капітального ремонту. 

До 31.12.2016 
 

Лоцман Г.Г., 
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та 
містобудування міської ради 
 
Контроль: Лоцман Г.Г., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради; 
 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, архітектури, 
містобудування та 
раціонального використання 
природних ресурсів. 

Видане розпорядження міського 
голови від 17.10.2016 «Про створення 
комісії з обстеження технічного стану 
гуртожитку по вул. П.Гриценка 
(Пар.Комуни), 13-а.  
За результатами роботи комісії будуть 
визначені терміни виконання п.1 
рішення. 
 
Станом на 15.02.2018 залишити на 
контролі. Продовжити роботу з 
Олександрійською дистанцією колії та 
Кіровоградською ОДА щодо передачі 
гуртожитку. 
 
Станом на 17.10.18 залишити на 
контролі. 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

5 Про відведення земельних 
ділянок у власність шляхом 
продажу, у постійне 
користування, тимчасове 
користування на умовах 
строкового сервітуту та в 
оренду, про поділ земельних 
ділянок 
 
№ 156 від 16 вересня 2016 
року 

3.8   Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради 
від 25.09.2015 № 1752  щодо уточнення складу угідь 
з «землі, які  використовуються в комерційних цілях» 
на «землі громадського призначення» (за 
техпаспортом призначення будівлі – учбовий корпус 
медичного училища (колишній)) та викласти абзац 1 
даного пункту в редакції:  
«1. Погодити АНІКІЙЦЮ Ігорю Вікторовичу та 
ЛАРЖЕВСЬКОМУ Петру Михайловичу місце 
розташування земельної ділянки по вул. 
Першотравневій, 31а в оренду на 49 (сорок дев’ять) 
років орієнтовною площею 0,1341 га (землі 
громадського призначення) для будівництва та 
обслуговування комплексу будівель та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду». 
Анікійцю І.В. та Ларжевському П.М. оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 16.03.2017 
 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко ЛВ., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 30.10.2018 проект не 
розробляється, затверджені збитки за 
використання земельних ділянок без 
правовстановлюючих документів, 
готується позов до суду. 
Залишити на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

6 Про проведення звітів 
депутатів Олександрійської 
міської ради сьомого 
скликання перед виборцями  
 
№ 168 від 28 жовтня 2016 
року 

   2. Рекомендувати депутатам міської ради: 
- під час проведення звітів перед виборцями 
інформувати населення про роботу міської ради та її 
виконавчих органів, про виконання планів і програм 
економічного і соціального розвитку, інших місцевих 
програм, місцевого бюджету, рішень міської ради і 
доручень виборців, свою діяльність у раді та її 
органах; 
- подати звіти про свою роботу, зауваження та 
пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та 
її органів, а також виконання доручень, даних 
депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю 
(далі – звіти), керівникам депутатських фракцій та 
груп, які зобов’язуються щорічно до 01 лютого 
інформувати постійну комісію міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції про 
результати обговорення на засіданнях фракцій та 
груп звітів та висловлені виборцями зауваження і 
пропозиції на адресу міської ради, а також про 
доручення, дані депутатам. 
    3. Виконавчим органам міської ради забезпечити 
депутатів міської ради необхідними інформаційно-
аналітичними матеріалами для проведення звітів 
депутатів Олександрійської міської ради перед 

Щорічно 
до 01.02 
поточного 
року 
 

Богоявленська 
О.М., секретар 
міської ради 
 

Богоявленська О.М.,  
секретар міської ради  
 
Контроль:  
Богоявленська О.М., 
секретар міської ради  
 
Постійна комісія міської ради 
з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту, гласності, 
місцевого самоврядування та 
запобігання корупції. 

Постійна комісія узагальнює звіти 
депутатів, депутатських фракцій для 
подачі інформації на сесію в лютому 
2017р. 
 
Узагальнена інформація постійної 
комісії прийнята до відома на 28 сесії 
міської ради 24.02.2017 року 
 
Станом на 01.02.2018 узагальнена 
інформація буде винесена на розгляд 
44 сесії міської ради. 
 
Узагальнена інформація постійної 
комісії взята до відома на 44 сесії 
міської ради 27.02.2018 року 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Узагальнена інформація постійної 
комісії взята до відома на 63 сесії 
міської ради 29.03.2019 року 
 
Узагальнена інформація постійної 
комісії взята до відома на 84 сесії 
міської ради 15.05.2020 року 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

виборцями. 
    4. Виконавчим органам міської ради, комунальним 
підприємствам і установам, селищним і сільській 
радам за зверненнями депутатів міської ради і голів 
депутатських фракцій та груп забезпечити надання 
приміщень для проведення звітів депутатів міської 
ради перед виборцями. 
    5. Постійній комісії міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції спільно з 
управлінням забезпечення діяльності міської ради 
проінформувати міську раду про результати 
обговорення звітів, про зауваження та пропозиції, 
висловлені виборцями на адресу міської ради та її 
органів, а також про доручення, дані їм у зв’язку з 
депутатською діяльністю. 

7 Про згоду на прийняття до 
комунальної власності 32-
квартирного житлового 
будинку по вул. Тельмана, 10 
в м. Олександрії  
 
№ 203 від 16 грудня 2016 
року 

4. Комісії в термін до 15 грудня 2016 року скласти 
акт приймання-передачі 32-квартирного житлового 
будинку по  вул. Тельмана, 10 в м. Олександрії з 
балансу товариства з обмеженою відповідальністю 
Виробничо-комерційна фірма «Шанс» на баланс 
комунального підприємства «Житлогосп» та подати 
його на затвердження виконавчому комітету міської 
ради. 

 

До 15.12.2016 
 

Лоцман Г.Г., 
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та 
містобудування міської ради 
Контроль: Лоцман Г.Г., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради  
Постійна комісія міської ради 
з питань комунальної 
власності, житлово-
комунального господарства, 
архітектури, містобудування 
та раціонального 
використання природних 
ресурсів 

Акт приймання-передачі в стадії 
складання та погодження. Залишити 
на контролі. 
 
Станом на 17.10.2018 залишити на 
контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

8 Про внесення змін до 
рішення міської ради від 09 
серпня 2013 року № 1081 
«Про визнання комунальною 
власністю та передачу на 
баланс обладнання ігрових 
дитячих майданчиків» 
 
№ 242 від 24 лютого 2017  

2. Внести зміни в пункт 4 рішення міської 
ради від 09 серпня 2013 року № 1081 «Про визнання 
комунальною власністю та передачу на баланс 
ігрових дитячих майданчиків» та викласти його в 
такій редакції:  
«4. Комісії в термін до 01 квітня 2017 року 
скласти акти приймання-передачі обладнання 
ігрових дитячих майданчиків з балансу товариства з 
обмеженою відповідальністю «Медіа-Арсенал» на 
баланс підприємств, організацій і установ та подати 
їх на затвердження виконавчому комітету міської 
ради». 

До 24.03.2017 Лоцман Г.Г.,  
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та 
містобудування 
Контроль: Лоцман Г.Г., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради  
Постійна комісія міської ради 
з питань комунальної 
власності, житлово-
комунального господарства, 

Станом на 13.06.17 представником 
ТОВ «Медіа-Арсенал» вирішується 
питання складання актів приймання-
передачі майданчиків. Затримка 
пов’язана з необхідністю погодження з 
керівництвом товариства в місті Києві. 
Залишити на контролі. 
 
Станом на 15.02.2018 залишити на 
контролі. 
 
Станом на 17.10.18 залишити на 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

архітектури, містобудування 
та раціонального 
використання природних 
ресурсів. 

контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

9 Про внесення змін до 
Державного земельного 
кадастру щодо земельних 
ділянок, переданих в оренду 
 
№ 250 від 24 лютого 2017  

7. Зобов’язати землекористувачів, які користуються 
на  умовах оренди земельними ділянками для 
розміщення тимчасових споруд, відомості про які 
відсутні в Державному земельному кадастрі, 
забезпечити до 01.01.2018 формування вказаних в 
таблиці рішення  земельних ділянок та реєстрацію їх 
Державному земельному кадастрі. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради попередити вищевказаних осіб про 
необхідність повернення земельних ділянок з 
орендного користування з 01.01.2018 у разі 
незареєстрованого речового права. 
Надати особам, зазначеним у даному пункті, дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок, які перебувають у них в оренді, 
та визначити термін для розробки зазначеної 
документації до 01.11.2017. 

До 01.11.2017 Давиденко Л.В.,  
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

 
Станом на 02.11.2018 виконано 
частково. Залишити на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 04.06.2020 не оформлено 
кадтровий номер на 1 ділянку з 
Осінським С.О. 
Договір сервітуту до 2023 року. 
 
 

10 Про відведення земельних 
ділянок у постійне 
користування, тимчасове 
користування на умовах 
строкового сервітуту, у 
власність (шляхом викупу) та 
в оренду, поділ земельних 
ділянок 
 
№ 281 від 28 квітня 2017 року 

3. Про оренду земельних ділянок.  
Заявникам:   

-  у 2-місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки. 
3.4. Надати БІДЖАКОВУ Анатолію Георгійовичу 
(86/100 частки), ГУШЛЄВСЬКОМУ Олегу 
Олександровичу (7/100 частки), ТОКАРЕВІЙ Майї 
Петрівні (7/100 частки) в оренду строком на 30 
(тридцять) років земельну ділянку площею 0,1418 га 
(у т.ч. 0,1418 га – землі, які використовуються в 
комерційних цілях) (кадастровий номер 
3510300000:03:187:0005) за адресою: м. 
Олександрія, пр. Соборний, 6 для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури. 
Визначити розподіл земельної ділянки для 
нарахування орендної плати за домовленістю 
співвласників: 
- Біджаков А.Г. - 0,1244 га, 
- Гушлєвський О.О. – 0,0099 га, 
- Токарєва М.П.  – 0,0075 га.   
Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 
 
 
 

До 28.06.2017 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

 
 
 
Договір укладено на частку Біджакова 
А.Г. 
Існує спір між співвланиками.  
Станом на 30.10.2018 року залишити 
на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Рішення вик.комітету від 17.05.2018 
№323 про демонтаж. Лист на УЖКГ 
від 30.10.2019 №884/06 про демонтаж. 
Залишається на контролі. 
13.11.2019 
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контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
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Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 4. Про поновлення договорів оренди земельних 
ділянок. Поновлений договір оренди земельної 
ділянки укласти протягом 2-х місяців. 
4.10. Відмовити ГЛАВАЦЬКІЙ Надії Олександрівні у 
поновленні на 5 (п’ять) років договору оренди 
земельної ділянки по пр. Соборному (суміжно з 
будівлею № 27б) площею 0,0010 га, наданої для 
обслуговування кіоску (підстава відмови – 
недотримання протипожежного розриву, 
передбаченого підпунктом 1.14 пункту 1 розділу ІІІ 
глави 1 НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної 
безпеки в Україні»). 
Зобов’язати Главацьку Надію Олександрівну 
демонтувати кіоск протягом 15 днів після закінченню 
договору оренди від 21.05.2014, який був укладений 
на 3 роки, та передати земельну ділянку за актом 
приймання-передачі Олександрійській міській раді. 

 
 
 

До 05.06.2017 

   
 
Станом на 30.10.2018 року йдуть суди. 
Залишити на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

11 Про зобов’язання звернутись 
до міської ради для 
оформлення права 
користування земельними 
ділянками 
 
№ 285  від 28 квітня 2017  

1. Зобов’язати КУРБАКОВУ Віталіну Володимирівну, 
яка діє в інтересах малолітнього сина – КУРБАКОВА 
Олексія Ігоровича, власника нежитлової будівлі по  
вул. Миру, 79, який використовує земельну ділянку 
площею 0,0658 га без правовстановлюючих 
документів (договору оренди) протягом 2-х місяців 
звернутися до міської ради для оформлення оренди 
земельної ділянки під об’єктом нерухомості, що 
належить йому на праві власності. 

До 28.06.2017 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

В суді оспорюється заповіт на користь 
Курбакова О.І. 
Станом на 05.11.2018 залишити на 
контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі.  
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

12 Про затвердження Порядку 
здійснення самоврядного 
контролю за використанням  
та охороною земель по м. 
Олександрії 
 
№ 286 від 28 квітня 2017 року 

2. Управлінню приватизації, оренди майна та 
землі міської ради двічі на рік звітувати перед 
міською радою про роботу інспекторів у сфері 
самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель. 

Постійно 
двічі на рік 

 
до 28.10.2017 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Рішення в процесі виконання, станом 
на 05.11.2018 залишити на контролі. 
На 44 сесію міської ради внесено 
проект рішення «Про звіт про роботу 
інспекторів у сфері  
самоврядного контролю за 
використанням  
та охороною земель за ІІ півріччя 2017 
року» 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
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по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

контролі. 
 13 Про надання дозволу на 

укладання договору  
для встановлення 
земельного сервітуту для  
забезпечення права проїзду 
на транспортному засобі 
 
№ 287 від 28 квітня 2017 року 

2. Орендарям земельних ділянок площею 0,0052 га 
за адресою: пл. Соборна, 30 та площею 0,0817 га за 
адресою: пр. Соборний, 66 у 3-місячний термін з 
дати прийняття даного рішення забезпечити 
внесення змін до землевпорядної документації на 
орендовані  земельні ділянки по встановленню меж 
земельного сервітуту відповідно до існуючого 
проїзду загального користування до будівель по пр. 
Соборному, 68а та 68. 

До 28.07.2017 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 05.11.2018 залишити на 
контролі. 
 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

3. Вищевказаним особам укласти договір на 
встановлення земельного сервітуту у 6 місячний 
термін з дати прийняття даного рішення. 

До 28.10.2017   Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

14 Про включення нежитлових 
приміщень до переліку 
об’єктів комунальної 
власності територіальної 
громади міста, що підлягають 
приватизації (відчуженню) у 
2017 році 
 
№ 319 від 23 червня 2017 
року 

2. Включити до переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста, що 
підлягають приватизації (відчуженню) у 2017 році, 
нежитлове приміщення орієнтовною площею 246,4 
кв.м за адресою: вул. Бульварна, 1, 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 покласти на покупця. 

До 23.07.2017 Давиденко Л.В.,  
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Оцінка дійсна до 28.02.18. Договір не 
укладено. 
Продовжено термін приватизації до 
31.12.2018.  
Станом на 30.10.2018 року залишити 
на контролі. 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

15 Про відведення земельних 
ділянок в тимчасове 
користування на умовах 
строкового сервітуту, в 
постійне користування, у 
власність (у т.ч. шляхом 
викупу) та в оренду 
 
№ 336 від 08 вересня 2017 
року 

6.13. Внести зміни до пункту 3.13 рішення міської 
ради від 24.02.2017 № 248 щодо уточнення 
землекористувачів земельної ділянки та викласти 
його в редакції: «Погодити ТОВ «СВІТ ЛАН» (17/100 
частки), КЛИМОВИЧ Н.Ю. (243/1000 частки), 
ЗАБУЖИНІЙ С.Д. (579/1000 частки) місце 
розташування земельної ділянки по Новопразькому 
(Кіровоградському) шосе, 157 в оренду на 49 (сорок 
дев’ять) років орієнтовною площею 2,9367 га для 
будівництва та обслуговування комплексу 
виробничих будівель та споруд та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду (КВЦПЗ - J.11.02 – для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

До 08.03.2018 Давиденко Л.В.,  
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Забужина С.Д. і Климович Н.Ю. 
звернулися до виконавчого комітету з 
питання розподілу території за 
окремими будівлями, виконком 
відмовив. 
Станом на 05.11.2018 залишити на 
контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

промисловості). 
16 Про розроблення детального 

плану території по 
Куколівському шосе 
 
№ 354 від 27 жовтня 2017 
року 

2. Управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської 
ради: 
1) виступити замовником розроблення 
детального плану території по Куколівському шосе; 
2) визначити в установленому порядку розробника 
детального плану зазначеної території та укласти з 
ним договір; 
3) забезпечити розроблення детального плану 
території за рахунок коштів міського бюджету або 
інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

 Некрасов А.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Лоцман Г.Г., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та 
містобудування міської ради 
Контроль: Некрасов А.В., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань комунальної 
власності, житлово-
комунального господарства, 
архітектури, містобудування 
та раціонального 
використання природних 
ресурсів 

В І півріччі 2018 року заплановано 
провести тендер з даного питання. 
 
Станом на 30.10.18 залишити на 
контролі.Буде враховано при 
розроблені генерального плану. 
 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі, буде враховано при 
розроблені генерального плану. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
 

17 Про відведення земельних 
ділянок в оренду та 
стягнення плати за землю 
№ 399 від 22 грудня 2017 

20. Зобов’язати Гупанова С.В. у місячний термін з 
дати прийняття даного рішення провести розрахунок 
по орендній платі з 01.01.2015 по 01.10.2017, 
виходячи з нормативної грошової оцінки на 
відповідний рік за ставкою 12% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Пархоменка, 47а 
У разі невиконання даного рішення в місячний 
термін з дати його прийняття доручити міському 
голові Цапюку С.К. звернутися до Господарського 
суду Кіровоградської області з позовною заявою про 
стягнення заборгованості по орендній платі. 

До 22.01.2018 
 

До 23.03.2018 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

В п. 20 внесені зміни рішенням міської 
ради від 23.01.2018 № 421 
Позов до суду. 
Станом на 30.10.2018 року залишити 
на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 в наявності 
рішення суду про примусове 
стягнення боргу. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

18 Про проведення земельних 
торгів 
 
№ 404 від 22 грудня 2017 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки суміжно з вул. Кременчуцькою площею 
7,5446 га (кадастровий номер 
3510300000:01:002:0044) для рибогосподарських 
потреб. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради організувати проведення земельних 
торгів на право укладення договору оренди 
земельної ділянки суміжно з вул. Кременчуцькою 
площею 7,5446 га (кадастровий номер 
3510300000:01:002:0044) терміном на 20 років для 
рибогосподарських потреб. 

До 22.01.2018 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

Виготовляється водогосподарський 
паспорт.  
 
Проводиться оцінка. 
Станом на 30.10.2018 року залишити 
на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Торги заплановано на 01.07.2020 р. 

19 Про викуп земельних ділянок 
 
№ 481 від 27 квітня 2018 року 

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

До 27.05.18 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

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

Станом на 30.10. 2018 року залишити 
на контролі. 
 
Термін оцінки закінчився станом на 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 
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хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

1. Затвердити висновок про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки площею 0,2551 га за 
адресою: вул. Шевченка, 69/1 (кадастровий номер 
3510300000:10:232:0022) у сумі 452795,00 
(чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот дев’яносто 
п’ять грн 00 коп.) гривень без ПДВ. 
Вважати експертну грошову оцінку вказаної 
земельної ділянки ціною її  продажу шляхом викупу. 
Погодити здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки. 

виконавчих органів 
ради 

Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

01.02.2019. Покупець планує поновити 
оцінку у травні 2019 року. 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

20 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 483 від 27 квітня 2018 року 

19. Надати ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки з кадастровим 
номером 3510300000:07:399:0001 по вул. 
Заводській, 2а площею 0,9270 га з метою зміни 
конфігурації та збільшення площі земельної ділянки 
для врахування земельної ділянки під часткою 
співвласника будівлі ШКЕЛЕБЕЙ Надії Вікторівни. 
Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки. 
ПАТ «Кіровоградобленерго» спільно з Шкелебей 
Н.В. необхідно протягом 6 місяців оформити технічні 
документи по визначенню меж земельної ділянки та 
переоформити договір оренди на новоутворену 
земельну ділянку по вул. Заводській, 2а. 

До 27.10.18 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

Вирішується питання виділу часток в 
окремі об’єкти. 

 
Станом на 30.10.2018 року залишити 
на контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

21 Про створення робочої групи 
з питань розробки та 
впровадження основних 
положень і принципів 
громадського 
(партиципаторного) бюджету 
 
№ 504 від 22 травня 2018 
року 

3. Доручити робочій групі розробити основні 
положення та принципи громадського 
(партиципаторного) бюджету в місті Олександрії та 
внести їх на розгляд та затвердження міською 
радою. 
Рішення робочої групи приймається простою 
більшістю голосів від кількості присутніх її членів, у 
разі якщо кількість голосів розподілилась порівну 
вирішальним є голос головуючого. 

 Дожджаник В.В., 
депутат міської 
ради, радник 
міського голови 

Дожджаник В.В.,  
депутат міської ради, радник 
міського голови 
Богоявленська О.М.,  
секретар міської ради 
Алімов Є.В.,  
депутат міської ради, 
начальник відділу внутрішньої 
політики міської ради 
Контроль: Богоявленська 
О.М., секретар міської ради 

Робочою групою розробляються 
основні положення та принципи 
громадського бюджету в 
м.Олександрії для внесення на 
розгляд та затвердження міською 
радою. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

22 Про передачу до державної 
власності будівлі по вул. 
Святомиколаївській, 18 
 
№ 529 від 26 червня 2018 
року 

1. Надати згоду на передачу у державну власність 
на баланс державної установи «Центр пробації» до 
сфери управління Міністерства юстиції України 
нежитлової будівлі - об'єкта культурної спадщини по 
вул. Святомиколаївській, 18 в м. Олександрії, 
загальною площею 272,9 кв.м, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії та знаходиться на балансі 

До 26.07.2018 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Станом на 05.11.2018 залишити на 
контролі. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

комунального підприємства «Житлогосп». 
Після передачі будівлі власнику вжити заходів щодо 
оформлення охоронного договору на пам’ятку 
архітектури місцевого значення «Призовна дільниця, 
кінця ХІХ ст.» - будівлю площею 272,9 кв.м по вул. 
Святомиколаївській, 18 в м. Олександрії.     
2. Виконавчому органу Олександрійської міської 
ради забезпечити здійснення організаційно-
правових заходів щодо виконання даного рішення. 

Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

23 Про створення реєстру 
майна та земель комунальної 
власності міста Олександрії 
 
№ 538 від 31 липня 2018 року 

1. Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради в термін до 
31.12.2018 спільно з  постійною комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та 
регулювання земельних відносин розробити форму 
реєстру майна та землі комунальної власності з 
обов’язковим відображенням в ньому інформації 
відповідно до додатку (за виключенням об’єктів, що 
використовуються комунальними та державними 
установами). 
2. Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради організувати 
підготовку, узагальнення та внесення до реєстру 
відповідної  інформації. Визначити особу, на яку 
покласти відповідальність за ведення реєстру та 
повноту інформації, що вноситься до нього з 
інтервалом поновлення даних не менше одного разу 
на квартал. 
3. Управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної роботи Олександрійської міської ради 
забезпечити розміщення реєстру майна та землі 
комунальної власності на офіційному сайті 
Олександрійської міської ради, забезпечити його 
оновлення  відповідно до поданих змін 
відповідальною особою управлінню приватизації, 
оренди майна та землі Олександрійської міської 
ради 

До 31.12.2018 Матвієнко М.В., 
депутат міської 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 
Московченко І.С.,  
начальник управління 
інформатизації та 
інформаційно-аналітичної 
роботи  міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Вносилось на розгляд виконавчого 
комітету. 
Рішення не прийняте. 
25.01.19 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Форма реєстру розроблена. Проект 
рішення внесено на розгляд 
виконкому 25.10.2018. Рішення не 
прийнято за результатами 
голосування. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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Назва рішення міської ради 
№___, дата 
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виконання 
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Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

24 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 541 від 31 липня 2018 року 

13. Надати КОШЕЛЕНКУ Олександру Вікторовичу в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку 
площею 0,4827 га  за адресою: м. Олександрія, 
Звенигородське шосе, 4/4 для будівництва та 
обслуговування виробничої будівлі складу. 
Присвоїти земельній ділянці площею 0,4827 га по 
Звенигородському шосе з кадастровим номером  
3510300000:16:708:0001 адресу – Звенигородське 
шосе, 4/4. Визначити склад угідь земельної ділянки 
площею 0,4827 га по Звенигородському шосе, 4/4: 
0,3827 га - під пасовищами, 0,1000 га - під 
господарськими будівлями і дворами 
(несільськогосподарські  угіддя). 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Кошеленку О.В. у 2-місячний термін оформити 
договір  оренди земельної ділянки та у 6-місячний 
термін привести у відповідність цільове 
призначення земельної ділянки та нерухомого 
майна, яке на ній розміщене. 

До 31.09.2018 
До 31.01.2019 

 
Ріш.м.р. від 
09.11.2018 

 
До 09.01.2019 
До 09.05.2019 

 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин. 

Внесені зміни ріш.м.р. від 09.11.18 
№605 
 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

25 Про внесення змін до 
рішення міської ради від 
27.04.2018 №498 «Про 
надання згоди на отримання 
кредитної лінії комунальному 
підприємству «СвітлоЦентр» 
Олександрійської міської 
ради» 
 
№ 549 від 22 серпня 2018 
року 

6. Фінансовому управлінню Олександрійської міської 
ради щорічно (протягом дії кредитного договору) 
передбачати у міському бюджеті фінансову 
підтримку комунальному підприємству 
«СвітлоЦентр» на погашення платежів за кредитом. 

Протягом дії 
кредитного 
договору 

Некрасов А.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Лоцман Г.Г. 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Грищенко О.В., 
начальник фінансового 
управління міської ради 
Контроль: Некрасов А.В.,  
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань стратегічного розвитку 
та планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної 
політики 

В 2018 році виконано. 
Залишити на контролі. 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

26 Про погодження ремонту 
орендованого приміщення по 
вул. Першотравневій, 9 
 
№ 566 від 31 серпня 2018 
року 
 

3. Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради провести зарахування вартості 
ремонтних робіт в рахунок орендної плати шляхом 
встановлення фізичній особі – підприємцю 
ГУШЛЕВСЬКОМУ Олегу Олександровичу орендної 
плати у розмірі 1 (однієї) гривні на місяць терміном 
на 6 (шість) місяців, з першого числа місяця 
наступного за висновком комісії. 

До кінця  
2018 року 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна 

Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
 

27 Про перелік об’єктів 2. Благодійній організації «Благодійний фонд  Давиденко Л.В., Купченко О.П., Станом на 05.02.2019 залишається на 
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комунальної власності 
територіальної громади 
міста, що підлягають 
приватизації (відчуженню) 
 
№ 567 від 31 серпня 2018 
року 

Українські соціальні програми» замовити незалежну 
оцінку об’єкта приватизації, управлінню 
приватизації, оренди майна та землі міської ради 
організувати рецензування звіту про оцінку. 
4. Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради передбачити в умовах договору купівлі-
продажу зобов’язання покупця щодо забезпечення 
доступу до підвального приміщення комунальної 
власності, розташованого під об’єктом приватизації. 

перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

начальник управління 
приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради 
з питань приватизації майна 

контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
 

28 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 605 від 09 листопада 2018 
року 
 

3. Надати дозвіл КОШЕЛЕНКУ Олександру 
Вікторовичу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: Звенигородське шосе, 4/4 загальною 
площею 0,4827 га , на дві окремі земельні ділянки: 
- ділянка № 1 площею 0,4445 га для обслуговування 
об’єкту нерухомого майна по Звенигородському 
шосе, 4/4;  
- ділянка № 2 площею 0,0382 га для переведення 
до земель запасу. 
Кошеленку О.В. протягом 6 місяців оформити 
технічні документи по поділу земельної ділянки та 
оформити договір оренди на земельну ділянку 
площею 0,4445 га по Звенигородському шосе, 4/4 
терміном на 1 рік за орендною ставкою у розмірі 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   

До 09.05.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

29 Про здійснення державно-
приватного партнерства в 
рамках реалізації проекту 
«Розвиток дитячо-юнацького 
тенісу в 
м. Олександрії» 
 
№ 611 від 09.11.2018 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради: 
- створити комісію з питань проведення конкурсу з 
визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства в рамках 
зазначеного проекту; 
- затвердити склад зазначеної комісії та її 
положення; 
- забезпечити організацію конкурсу, його 
проведення та визначення переможця в рамках 
зазначеного проекту. 
3. Комісії з питань проведення конкурсу подати на 
розгляд міської ради рішення про затвердження 
результатів конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного 
партнерства в рамках зазначеного проекту. 

 Гриценко С.П., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Черевашко Р.Є.,  
начальник управління 
економіки міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В.,  
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань освіти і науки, культури 
та відродження духовності, 
сім’ї, молоді, фізкультури та 
спорту 

Комісія створена, планується 
організація конкурсу після визначення 
земельної ділянки. 
Черевашко Р.Є. 
 
Станом на 05.02.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 12.06.2020 залишається на 
контролі, ведеться пошук інвесторів. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 
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Прізвище, ім’я, 
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керівника, який 
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Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

30 Про передачу земельних 
ділянок 
в постійне користування 
 
№ 639 від 21 грудня 2018 
року 

15. Надати дозвіл комунальному підприємству 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ» на 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 3 площею 2,0355 га, на дві 
окремі земельні ділянки: 
- ділянка № 1 площею 1,7355 га;  
- ділянка № 2 площею 0,3000 га для подальшої 
передачі в постійне користування КП 
«Регіональний центр розвитку послуг»  для 
розміщення телекомунікаційної щогли. 
КП «Регіональний центр розвитку послуг» протягом 
6-місячного терміну забезпечити оформлення 
технічної документації по поділу земельної ділянки. 

До 21.06.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

16. Надати дозвіл державному підприємству 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки за адресою: просп. Соборний, 51 
площею 0,2203 га, на дві окремі земельні ділянки: 
- ділянка № 1 площею 0,2176 га для подальшого 
оформлення договору оренди співвласниками 
нежитлової будівлі по просп. Соборному, 51;  
- ділянка № 2 площею 0,0027 га для подальшої 
передачі в постійне користування ДП 
«Кіровоградський експертно-технічний центр 
Держпраці»  для обслуговування будівлі гаража з 
визначенням земельного сервітуту на право 
проїзду через земельну ділянку площею 0,2176 га 
по просп. Соборному, 51. 
Державному підприємству «Кіровоградський 
експертно-технічний центр Держпраці» протягом 6-
місячного терміну забезпечити оформлення 
технічної документації по поділу земельної ділянки. 
Запропонувати Лещенку Руслану Володимировичу, 
власнику нежитлового приміщення площею 531 
кв.м по просп. Соборному, 51/1, вжити заходів 
щодо уточнення права власності на даний об’єкт та 
включення його як частки до будівлі за адресою: 
просп. Соборний, 51. 
Співвласникам нежитлової будівлі по просп. 
Соборному, 51 вжити заходів щодо перерахунку 
часток у спільній власності на нерухоме майно та 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.06.2019   Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі.  
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

31 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 640 від 21 грудня 2018 
року 

13. Надати КРАВЧЕНКУ Віталію Миколайовичу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,6003 га по проїзду 
Поліграфістів, 6а для будівництва та 
обслуговування комплексу будівель. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

До 21.02.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

23. Внести зміни до договору оренди від 10.05.2017 
(номер запису про інше речове право 20301373 від 
10.05.2017) земельної ділянки площею 0,0638 га по 
проїзду Поліграфістів, 6б, змінивши орендарів з 
«Замковий Олександр Вікторович (1/2 частки), 
Хачатрян Неллі Геворгівна (1/4 частки), Мітішова 
Олена Юріївна (1/4 частки)» на «Хачатрян Неллі 
Геворгівна (1/2 частки), Мітішова Олена Юріївна 
(1/2 частки)». 

До 21.02.2019   Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

24. Надати дозвіл ХАЧАТРЯН Неллі Геворгівні, 
МІТІШОВІЙ Олені Юріївні на розробку проекту 
землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної ділянки по проїзду Поліграфістів, 6б  
площею 0,0638 га, наданої для будівництва та  
обслуговування комплексу будівель, з «КВЦПЗ 
J.12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій» на «КВЦПЗ J.11.02. Для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості» для реконструкції адміністративно-
побутової будівлі під дільницю для виробництва 
мінеральних добрив. 

До 21.06.2019   Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

28. Затвердити ПОДІ Марині Володимирівні 
технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земель (земельної ділянки за 
адресою: просп. Соборний, 133, м. Олександрія, 
Кіровоградська область). 
Внести зміни до Державного земельного кадастру у 
частині характеристик земельної ділянки за 
адресою: просп. Соборний, 133, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, а саме: уточнити площу  
(1,0398 га) та конфігурацію земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування комплексу будівель 
та споруд (код КВЦПЗ: J.11.02) відповідно до 

До 21.01.2019   Станом на 05.02.2019 рішення в 
роботі. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

матеріалів технічної документації.. 
32 Про передачу земельних 

ділянок в постійне 
користування 
 
№ 664 від 01 лютого 2019 
року 

20. Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «СПЕКТР» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування будівель та 
господарських споруд площею 0,1600 га по 
Звенигородському шосе, 2б, яка перебуває у 
постійному користування на підставі державного 
акту на право постійного користування землею 
серії КР № 137 від 10.11.1994. 
Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 
ТОВ «Спектр»   необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж 
земельної ділянки та вжити заходів щодо 
реєстрації права на користування земельною 
ділянкою. 

До 01.08.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

33 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 665 від 01 лютого 2019 
року 

5. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0123 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пров. Білоруський 
(суміжно з будівлею № 2) в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(ЗТП-10/0,4кВ № 1003) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

6. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0073 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Шевченка 
(суміжно з будівлею № 69) в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1007) та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

7. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0094 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: просп. Соборний 
(біля будинку № 45) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1009) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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відведення земельної ділянки в оренду. 
8. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0129 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пл. Покровська, 18 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП-
10/0,4кВ № 1010) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

9. Надати дозвіл приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо визначення меж сервітуту частини земельної 
ділянки площею 0,0118 га для обслуговування ЗТП-
10/0,4кВ № 1020 за рахунок земельної ділянки за 
адресою: вул. Знам’янська, 1б площею 2,0091 га, 
що перебуває у користуванні  загальноосвітнього 
навчального закладу I-ІІІ ступенів № 6 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 
ПАТ «Кіровоградобленерго» протягом 6-місячного 
терміну забезпечити оформлення технічної 
документації по визначенню меж сервітуту та 
укласти договір особистого строкового сервітуту з 
управлінням приватизації, оренди майна та землі 
міської ради терміном на 49 років з річним розміром 
плати за користування земельною ділянкою у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

10. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0120 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Студентська 
(біля будинку № 45) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) (ЗТП-10/0,4кВ № 1021) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

11. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0106 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Шевченка 
(біля будинку № 61а) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1025) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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12. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0131 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пров. Таврійський, 
11/2 в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП-10/0,4кВ № 1032) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

13. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0110 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: просп. Соборний 
(біля будівлі № 11) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1058) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

14. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0090 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пл. Покровська 
(біля будинку № 9) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1060) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

15. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0052 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пров. Олександра 
Шакала (біля будинку № 22) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1061) та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

16. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0105 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: просп. Соборний 
(біля будинку № 7) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1065) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

17. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
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загальною площею 0,0056 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Студентська 
(біля будинку № 39) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1094) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

контролі. 

18. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0047 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: просп. Соборний 
(біля будівлі № 48) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ № 1101) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

19. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0263 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. 
Першотравнева (біля будівлі № 9) в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП-10/0,4кВ 
№ 1406) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської 
ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

20. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0032 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Кам’яна (біля 
будинку № 38) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1023) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

21. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0113 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Знам’янська 
(біля будівель № 34) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ №№ 1028, 1154, 1154-
А) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

22. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
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розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0033 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Кременчуцька 
(біля будівлі № 60) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1059) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

23. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0027 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Кам’яна (біля 
будинку № 72) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1062) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

24. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0043 га (землі вулиць, 
набережних, площ) біля перехрестя вул. Нижньої 
Польової та пров. Тургенєва в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1063) та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

25. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0034 га (землі вулиць, 
набережних, площ)  біля перехрестя вулиць 
Виноградної та Нижньої Польової в оренду строком 
на 49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1064) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

26. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0037 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: біля перехрестя 
вулиць Знам’янської та Нижньо- Польової в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ 
№ 1095) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

27. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0038 га (землі вулиць, 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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набережних, площ) за адресою: вул. Іванівська 
(біля будинку № 1) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1096) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 
28. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0027 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пров. Іванівський 
(біля будинку № 3) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1110) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

29. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0036 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: біля перехрестя 
вулиць Павлова та Нижньо-Польової в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ 
№ 1149) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

30. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0036 га (землі вулиць, 
набережних, площ) біля перехрестя вул. Б. 
Хмельницького та пров. Тюленіна в оренду строком 
на 49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1179) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

31. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0036 га (землі вулиць, 
набережних, площ) біля перехрестя провулків Івана 
Богуна та Тургенєва в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1417) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

32. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0068 га (землі вулиць, 
набережних, площ) біля стадіону «Ніка» в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 1448) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 
33. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0031 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: вул. Леоніда 
Чернова (біля будинку № 53) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1449) та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

34. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0052 га (землі вулиць, 
набережних, площ) біля стадіону «Ніка» в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років  (КТП-10/0,4кВ 
№ 1454) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

35. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0052 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: пров. 
Знам’янський, 14а в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП-10/0,4кВ № 1188) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.08.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

41. Надати КРАВЧЕНКО Кристині Андріївні в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,8177 га по вул. 
Григорія Сокальського, 99  для обслуговування 
нежитлових будівель. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Кравченко К.А. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір  оренди земельної ділянки.   

До 01.04.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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34 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 695 від 29.03.2019 року 

ПАТ «Кіровоградобленерго»   необхідно у 6-
місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
14.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0028 га за адресою: вул. 
Титова (біля будинку № 10/2) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - № 1008) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

15.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0133 га за адресою: вул. 
Коцюбинського (біля будинку 24) в оренду строком 
на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - № 1074) та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

16.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0154 га за адресою: суміжно з 
земельною ділянкою по просп. Соборному, 89 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1084) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

17.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0152 га  за адресою: суміжно 
з житловим будинком по просп. Соборному, 97 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1086) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

18.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0084 га  за адресою: суміжно 
з житловим будинком по вул. Михайла 
Грушевського, 1 в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП - № 1093) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

19.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0096 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: на перехресті 
вулиць Нагорна та Миру в оренду строком на 49 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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(сорок дев’ять) років  (ЗТП -  № 1115) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 
20.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0038 га за адресою: на 
перехресті вулиць Бориса Нечерди та Говорова в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1121) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

21.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0090 га за адресою: на 
перехресті вулиць Говорова та Миру в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1122) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

22.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0152 га  за адресою: біля 
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/4 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1147) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

23.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0118 га за адресою: біля 
житлового будинку по просп. Будівельників, 35 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1155) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

24.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0126 га за адресою: біля 
гуртожитку по просп. Соборному, 136 в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1165) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

25.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0133 га за адресою: біля 
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 147 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1174) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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оренду. 
26.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0104 га за адресою: біля 
нежитлової будівлі по просп. Соборному, 109а в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1181) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

27.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0153 га за адресою: біля 
житлового будинку по просп. Соборному, 107 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  
№ 1185) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

28.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0152 га за адресою: біля 
гуртожитку по вул. 6-го Грудня, 148 в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1187) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

29.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0155 га за адресою: біля 
будівель по просп. Будівельників, 39а в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1189) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

30.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0157 га за адресою: біля 
житлового будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1199) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

31.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0145 га за адресою: біля 
гуртожитку по вул. 6-го Грудня, 138 в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1404) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

32.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
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загальною площею 0,0071 га за адресою: біля 
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 93 в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП -  № 1405) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

33.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0140 га за адресою: біля 
житлового будинку по просп. Будівельників, 32 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  (ЗТП -  
№ 1420) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

34.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0200 га за адресою: біля 
житлового будинку по просп. Соборному, 120 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  (РП - 
VII) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

35.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0039 га за адресою: вул. 
Бойківська (біля будинку № 37) в оренду строком 
на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - № 1010) на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

36.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0032 га  за адресою: на 
перехресті вулиць Козацької та Таврійської в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1045) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

37.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0026 га  за адресою: на 
перехресті вул. Вищепразької та пров. Таврійського 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1066) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

38.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0038 га за адресою: на 
перехресті вул. Яблуневої та пров. Курганського в 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1068) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 
39.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0033 га за адресою: на 
перехресті вул. Франка та пров. Степняка-
Кравчинського в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (КТП - № 1069) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

40.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0036 га за адресою: вул. 
Новоселів (напроти будинку № 49) в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - № 1114) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

41.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0033 га за адресою: на 
перехресті вулиць Миру та Григорія Логвина в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1118) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

42.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0033 га за адресою: на 
перехресті вулиць Сухомлинського та Григорія 
Логвина в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 
років (КТП - № 1119) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

43.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0033 га  за адресою: вул. 
Толбухіна (біля будинку № 17) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (КТП - № 1123) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

44.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0039 га за адресою: на 
перехресті вулиць Олега Кошового та Селищної в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП   
№ 1124) та надати дозвіл на розробку проекту 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 
45.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0055 га за адресою: пров. 
Банний (напроти будинку № 6) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років  (КТП   № 1125) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

46.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0039 га за адресою: вул. 
Гірнича (біля будинку № 13) в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років (КТП - № 1445) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

47.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0039 га за адресою: на 
перехресті вул. Селищної та Новопразького шосе в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1446) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

48.Погодити ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,0171 га за адресою: на 
перехресті вул. 40 років Перемоги та 
Новопразького шосе в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (РП - V) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 29.09.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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35 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 723 від 10.05.2019 року 

3. Надати ЦУРКАН Аллі Миколаївні, ПРОКВАС Ганні 
Іванівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: пл. Соборна, 27а площею 0,2652 га на три 
окремих земельних ділянки: 
- площею 0,0564 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: пл. Соборна, 27д для подальшого 
оформлення договору оренди з Цуркан А.М., 
- площею 0,2078 га для подальшого оформлення 
договору оренди з Проквас Г.І., 
- площею 0,0010 га з подальшим зарахуванням 
земельної ділянки до земель запасу 
Олександрійської міської ради. 
Цуркан А.М., Проквас Г.І. в 6-місячний термін 
оформити документацію по поділу земельної 
ділянки. 
Надати ЦУРКАН А.М. в оренду терміном до 
22.08.2066 земельну ділянку площею 0,0564 га за 
адресою: пл. Соборна, 27д за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Цуркан А.М. необхідно оформити 
договір  оренди земельної ділянки у 2-місячний 
термін з дати реєстрації земельної ділянки за 
результатами поділу. 
Надати ПРОКВАС Г.І. в оренду терміном до 
22.08.2066 земельну ділянку площею 0,2078 га за 
адресою: пл. Соборна, 27а за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Проквас Г.І.і необхідно оформити 
договір  оренди земельної ділянки у 2-місячний 
термін з дати реєстрації земельної ділянки за 
результатами поділу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.11.2019 
 
 
 
 
 
 

До 10.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.07.2019 

Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Рішенням міської ради від 05.08.2019 
№779 внесені зміни 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
 

4. Надати ЦУРКАН Аллі Миколаївні, ПРОКВАС Ганні 
Іванівні  дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: пл. Соборна, 27в площею 0,1120 га, на три 
окремих земельних ділянки: 
- площею 0,0411 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: пл. Соборна, 27е для подальшого 
оформлення договору оренди з Цуркан А.М., 
- площею 0,0611 га для подальшого оформлення 
договору оренди з Проквас Г.І., 
- площею 0,0098 га з подальшим зарахуванням 
земельної ділянки до земель запасу 
Олександрійської міської ради. 
Цуркан А.М., Проквас Г.І. в 6-місячний термін 
оформити документацію по поділу земельної 
ділянки. 
Надати ЦУРКАН А.М. в оренду терміном до 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.11.2019 
 
 
 

  Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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22.08.2066 земельну ділянку площею 0,0411 га за 
адресою: пл. Соборна, 27е за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Цуркан А.М. необхідно оформити 
договір  оренди земельної ділянки у 2-місячний 
термін з дати реєстрації земельної ділянки за 
результатами поділу. 
Надати ПРОКВАС Г.І. в оренду терміном до 
22.08.2066 земельну ділянку площею 0,0611 га за 
адресою: пл. Соборна, 27в за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Проквас Г.І. необхідно оформити 
договір  оренди земельної ділянки у 2-місячний 
термін з дати реєстрації земельної ділянки за 
результатами поділу. 

 
 
 
 

До 10.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.07.2019 
 
 

11. Надати МАЛИШЕВІЙ Ларисі Вікторівні, БУДЯКУ 
Сергію Петровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки за адресою: вул. Козацька, 120 площею 
0,4825 га, на дві окремих земельних ділянки: 
- площею 0,3468 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: вул. Козацька, 126 для подальшого 
оформлення договору оренди з Будяком Сергієм 
Петровичем, 
- площею 0,1357 га для подальшого оформлення 
договору оренди з Малишевою Ларисою 
Вікторівною. 
Малишевій Л.В., Будяку С.П. в 6-місячний термін 
оформити документацію по поділу земельної 
ділянки. 
Надати МАЛИШЕВІЙ Л. В. в оренду терміном на 5 
(п’ять) років земельну ділянку площею 0,1357 га за 
адресою: вул. Козацька, 120 за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Малишевій Л.В. необхідно 
оформити договір оренди земельної ділянки у 2-
місячний термін з дати реєстрації земельної ділянки 
за результатами поділу. 
Надати БУДЯКУ С.П.  в оренду терміном на 5 (п’ять) 
років земельну ділянку площею 0,3468 га за 
адресою: вул. Козацька, 126 за ставкою орендної 
плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. Будяку С.П. необхідно оформити 
договір  оренди земельної ділянки у 2-місячний 
термін з дати реєстрації земельної ділянки за 
результатами поділу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 

До 10.07.2019 
 
 

  Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 04.06.2020 поділ не 
проведено, залишається на контролі. 

19. Погодити ХАЧАТРЯН Неллі Геворгівні та 
МІТІШОВІЙ Олені Юріївні  місце розташування 
земельних ділянок орієнтовною загальною площею 

До 10.11.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

0,0117 га (у т.ч.: 0,0100 га для будівництва, 
обслуговування та ремонту трансформаторної 
підстанції, 0,0003 га для будівництва, 
обслуговування та ремонту опори повітряної лінії 
електропередачі,  0,0003 га для будівництва, 
обслуговування та ремонту опори повітряної лінії 
електропередачі,  0,0011 га для будівництва, 
обслуговування та ремонту опори повітряної лінії 
електропередачі) суміжно з земельною ділянкою по 
проїзду Поліграфістів, 6а в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(трансформаторної підстанції та опор повітряної 
лінії електропередачі для підключення до мережі 
об’єкта по проїзду Поліграфістів, 6б) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 
Хачатрян Неллі Геворгівні та Мітішовій Олені 
Юріївні  необхідно у 6-місячний термін оформити 
проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

20. Внести зміни до Державного земельного 
кадастру шодо уточнення адреси земельної ділянки 
площею 4,8143 га  з «вул. Леоніда Коваленка, 35а» 
на «вул. Леоніда Коваленка, 35». 
Надати ХІЛЬЧУКУ Дмитру Ігоровичу дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки за адресою: вул. 
Леоніда Коваленка, 35 площею 4,8143 га, на три 
окремих земельних ділянки: 
- площею 2,8060 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: вул. Леоніда Коваленка, 35а для подальшої 
передачі в оренду Хільчуку Дмитру Ігоровичу, 
- площею 1,9027 га для подальшого розподілу між 
власниками нерухомого майна, розміщеного на 
даній ділянці, 
- площею 0,1056 га для подальшого віднесення до 
земель запасу. 
Хільчуку Д. І. в 6-місячний термін оформити 
документацію по поділу земельної ділянки та вжити 
заходів щодо оформлення правовстановлюючих 
документів на земельну ділянку. 

До 10.11.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

36 Про здійснення державно-
приватного партнерства в 
рамках реалізації проекту 
«Будівництво льодової арени 
для проведення масових 
катань на ковзанах, 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради: 
- створити комісію з питань проведення конкурсу з 
визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства в рамках 
зазначеного проекту; 
- затвердити склад зазначеної комісії та її 

До 05.09.2019 Гриценко С.П., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Черевашко Р.Є., 
начальник управління 
економіки міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 

Рішенням вик.комітету від 24.07.2019 
№ 464 «Про затвердження складу та 
положення про комісію з питань 
проведення конкурсу з визначення 
приватного партнерства для 
здійснення державно-приватного 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

тренувань та участі в 
спортивних змаганнях 
фігурних та хокейних секцій» 
 
№ 745 від 05.07.2019 

положення; 
- забезпечити організацію конкурсу, його 
проведення та визначення переможця в рамках 
зазначеного проекту. 
3. Комісії з питань проведення конкурсу подати на 
розгляд міської ради рішення про затвердження 
результатів конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного 
партнерства в рамках зазначеного проекту. 
 

виконавчих органів ради 
Постійні комісії з питань: 
промисловості, 
підприємництва, транспорту, 
зв’язку, торгівлі і сфери 
послуг, євроінтеграції та 
інвестицій; 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

партнерства» в рамках реалізації 
проекту «Будівництво льодової арени 
для проведення масових катань на 
ковзанах, тренувань та участі в 
спортивних змаганнях фігурних та 
хокейних секцій» затверджено склад 
комісії. 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 12.06.2020 ведеться пошук 
інвесторів, залишається на контролі. 
 

37 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 755 від 05.07.2019 

22. Припинити дію договору оренди від 31.01.2017 
(номер запису про інше речове право 18779316 від 
31.01.2017), укладеного з ХІЛЬЧУКОМ Ігорем 
Васильовичем на земельну ділянку по вул. Героїв 
Сталінграда, 39 площею 0,4700 га, за згодою сторін 
та у зв’язку з відчуженням нерухомого майна. 
Договір оренди земельної ділянки від 31.01.2017 
(номер запису про інше речове право 18779316 від 
31.01.2017) зняти з державної реєстрації. 
Надати СТЕПАНЮКУ Владиславу Івановичу в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,4700 га за адресою: 
вул. Героїв Сталінграда, 39 для будівництва і 
обслуговування будівлі складу. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Степанюку В.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір  оренди земельної ділянки.   

До 05.09.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

38 Про передачу будівлі по вул. 
Миру, 12а в сел. 
Олександрійському до 
спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ і міст Кіровоградської 
області 
 
№ 766 від 05.07.2019 

2. Виконавчому комітету Олександрійської міської 
ради забезпечити здійснення організаційно-
правових заходів щодо виконання даного рішення 
після прийняття відповідного рішення 
Кіровоградською обласною радою. 

 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П., 
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

39 Про розгляд земельних 
питань  
 

6.4. Дати дозвіл ФЕДОРЕНКО Аллі Володимирівні 
на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

До 05.02.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

№ 779 від 05.08.2019 площею 0,0252 га по вул. Леоніда Коваленка, 23б 
для уточнення конфігурації та площі земельної 
ділянки. 
Змінити вид використання земельної ділянки з «для 
обслуговування будівлі магазину» на «для 
будівництва та обслуговування будівлі магазину та 
їдальні» та площу земельної ділянки з «0,0252 га» 
на «0,0473 га».  
Федоренко А.В. протягом 6 місяців оформити 
технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки. 

питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

контролі. 

40 Про надання в тимчасове 
користування земельних 
ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту 
 
№ 794 від 06.09.2019 року 

12. Уточнити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» місце 
розташування земельної ділянки площею 0,0006 га, 
змінивши адресу з «пр. Соборний (біля будівлі № 
99)» на «вул. Садова (біля будинку № 3)». 
ТОВ «ЦЕДАР» забезпечити уточнення місця 
розташування земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі та укласти додаткову угоду 
про внесення змін до договору особистого 
строкового сервітуту № 247 від 08.05.2018  з 
управлінням приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

До 06.10.2019 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

13. Уточнити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» місце 
розташування земельної ділянки площею 0,0006 га, 
змінивши адресу з «вул. Перспективна (біля 
будинку № 9)» на «вул. Святомиколаївська (біля 
житлового будинку № 37а)». 
ТОВ «ЦЕДАР» забезпечити уточнення місця 
розташування земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі та укласти додаткову угоду 
про внесення змін до договору особистого 
строкового сервітуту № 246 від 08.05.2018  з 
управлінням приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

До 06.10.2019   Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

41 Про затвердження технічної 
документації 
щодо інвентаризації земель 
 
№ 799 від 06.09.2019 року 
 

1. Затвердити технічну документацію щодо 
інвентаризації земель щодо земельної ділянки 
площею 4,9921 га за адресою: Звенигородське 
шосе (кадастровий номер 3510300000:17:615:0001) 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води). 
Управлінню економіки міської ради, з метою 
залучення інвесторів, провести роз’яснювальну 

 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Черевашко Р.Є., начальник 
управління економіки міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 

Роз’яснювальна робота проводиться, 
складаються анкети земельних 
ділянок, які пропонуються для 
залучення інвесторів. 
 
Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

роботу щодо можливості надання земельної 
ділянки площею 4,9921 га за адресою: 
Звенигородське шосе (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0001) в оренду (власність). 

виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

42 Про припинення шляхом 
ліквідації  
державного підприємства 
«Механопроект» 
 
№ 801 від 06.09.2019 року 

2. Призначити ліквідаційну комісію згідно з 
додатком. 
3. Встановити строк для пред’явлення претензій 
кредиторами протягом 2-х місяців з дати 
оприлюднення повідомлення про припинення 
підприємства в спеціальному засобі масової 
інформації. 
4. Встановити строк ліквідаційної процедури 
протягом 6-ти місяців. 
5. Ліквідаційній комісії провести заходи по ліквідації 
та подати на затвердження міської ради 
ліквідаційний баланс. 

До 06.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

43 Про розгляд земельних і 
майнових питань 
 
№ 804 від 01 жовтня 2019 
року 

9.8. Погодити закритому акціонерному товариству 
«АГРОАВТОСЕРВІС» місце розташування 
земельної ділянки по Дніпропетровському шосе, 4 в 
оренду на 49 (сорок дев’ять) років орієнтовною 
площею 1,5990 га  для будівництва та 
обслуговування виробничих будівель та споруд та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
ЗАТ «Агроавтосервіс»  необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

До 01.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

44 Про оренду земельних 
ділянок на пл. Соборній, 27а, 
27б, 27в, 27д, 27е 
 
№ 823 від 05 листопада 2019 
року 

1. Змінити термін оренди земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 27б площею 
0,1441 га наданої ПРОКВАС Ганні Іванівні для 
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського 
харчування, на 1 рік та орендну ставку за оренду та 
визначити її у розмірі: 12% від нормативної грошової 
оцінки для 1/4 частки земельної ділянки та 3% від 
нормативної грошової оцінки для 3/4 частки 
земельної ділянки.  
Проквас Г.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити зміни до договору оренди земельної 
ділянки відповідно до даного рішення. 
Юридичному управлінню міської ради організувати 
претензійно-позовну роботу по внесенню 
відповідних змін до договору оренди щодо зміни 
орендної ставки у разі не укладення відповідної 

До 05.01.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Скляр Ю.А., начальник 
юридичного управління міської 
ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

угоди за згодою сторін. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки за адресою: пл. 
Соборна, 27а площею 0,2652 га. 
Поділити земельну ділянку за адресою: пл. 
Соборна, 27а площею 0,2652 га на три окремих 
земельних ділянки: 
- площею 0,0564 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: пл. Соборна, 27д, 
- площею 0,2078 га, 
- площею 0,0010 га з подальшим зарахуванням 
земельної ділянки до земель запасу 
Олександрійської міської ради. 
Припинити дію договору оренди земельної ділянки 
від 22.08.2017, укладеного з Цуркан Аллою 
Миколаївною та Проквас Ганною Іванівною, на 
земельну ділянку по пл. Соборній, 27а площею 
0,2652 га у зв’язку з поділом ділянки. Договір оренди 
земельної ділянки від 22.08.2017 зняти з державної 
реєстрації. 
Надати ПРОКВАС Г.І. в оренду терміном на 1 (один) 
рік земельну ділянку площею 0,2078 га по пл. 
Соборній, 27а  для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд за рахунок земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення міської ради. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Проквас Г.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 
Надати ЦУРКАН А.М. в оренду терміном на 1 (один) 
рік земельну ділянку площею 0,0564 га по пл. 
Соборній, 27д  для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд за рахунок земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення міської ради. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Цуркан А.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 05.01.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки за адресою: 
пл. Соборна, 27в площею 0,1120 га. 
Поділити земельну ділянку за адресою: пл. 
Соборна, 27в площею 0,1120 га на три окремих 
земельних ділянки: 
- площею 0,0411 га з присвоєнням окремої поштової 
адреси: пл. Соборна, 27е, 
- площею 0,0611 га  
- площею 0,0098 га з подальшим зарахуванням 
земельної ділянки до земель запасу 
Олександрійської міської ради. 
Припинити дію договору оренди земельної ділянки 
від 06.11.2017, укладеного з Цуркан Аллою 
Миколаївною та Проквас Ганною Іванівною, на 
земельну ділянку по пл. Соборній, 27в площею 
0,1120 га у зв’язку з поділом ділянки. Договір оренди 
земельної ділянки від 06.11.2017 зняти з державної 
реєстрації. 
Надати ПРОКВАС Г.І. в оренду терміном на 1 (один) 
рік земельну ділянку площею 0,0611 га по пл. 
Соборній, 27в для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд за рахунок земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення міської ради. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Проквас Г.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 
Надати ЦУРКАН А.М. в оренду терміном на 1 (один) 
рік земельну ділянку площею 0,0411 га по пл. 
Соборній, 27е для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд за рахунок земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення міської ради. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Цуркан А.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 05.01.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

45 Про припинення права 
постійного  
користування земельними 
ділянками 
 
№ 826 від 05 листопада 2019 
року 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради 
забезпечити здійснення організаційно-правових 
заходів щодо виконання даного рішення після 
прийняття відповідного рішення Кіровоградською 
обласною радою. 
1. Припинити комунальному некомерційному 
підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 
ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування 
земельною ділянкою площею 1,8755 га за адресою: 
вул. Дружби народів, 10, зняти з державної 
реєстрації інше речове право 32106976 від 
20.06.2019. Вважати таким, що втратив чинність, 
державний акт на право постійного користування 
землею серія ЯЯ 155223 від 30.06.2006. 
Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 
1,8755 га за адресою: вул. Дружби народів, 10 до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
і міст Кіровоградської області. 

До 05.12.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

2. Припинити комунальному некомерційному 
підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ШКІРНО-
ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» право 
постійного користування земельною ділянкою 
площею 0,2199 га за адресою: пл. Покровська, 27. 
Вважати таким, що втратив чинність, державний акт 
на право постійного користування землею серія ЯЯ 
160611 від 26.03.2008. 
Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 
0,2199 га за адресою: пл. Покровська, 27 до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області. 

   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

3. Припинити комунальному некомерційному 
підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,9441 га за адресою: 
вул. Міліцейська, 76, зняти з державної реєстрації 
інше речове право 5691858 від 19.05.2014.  
Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 
0,9441 га за адресою: вул. Міліцейська, 76 до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
і міст Кіровоградської області. 

   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 
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керівника, який 
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хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

4. Припинити комунальному некомерційному 
підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,3066 га за адресою: 
пров. Банний, 4, зняти з державної реєстрації інше 
речове право 15991373 від 19.08.2016. Вважати 
таким, що втратив чинність, державний акт на право 
постійного користування землею серія ЯЯ 155224 
від 11.07.2006. 
Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 
0,3066 га за адресою: пров. Банний, 4  до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області. 

   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

5. Припинити комунальному некомерційному 
підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» право 
постійного користування земельною ділянкою 
площею 3,0687 га за адресою: вул. Миру, 61 
Вважати таким, що втратив чинність, державний акт 
на право постійного користування землею серія ЯЯ 
162501 від 29.03.2007. 
Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 
3,0687 га за адресою: вул. Миру, 61 до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області. 

   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

46 Про дозвіл на інвентаризацію 
земель по вул. Героїв 
Сталінграда, 17, 19, 19а та 
просп. Соборному, 162/1 
 
№ 828 від 05 листопада 2019 
року 

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Героїв 
Сталінграда, 17, 19, 19а та просп. Соборному, 162/1.  
 
Доручити управлінню приватизації, оренди майна та 
землі міської ради замовити розробку вищевказаної 
технічної документації із землеустрою. 

До 05.01.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

47 Про план підготовки 
регуляторних актів міською 
радою на 2020 рік 
 
№ 838 від 29 грудня 2019 
року 

3. Встановити, що управління інформатизації та 
інформаційно-аналітичної політики міської ради 
забезпечує оприлюднення: регуляторного акта, 
плану підготовки регуляторних актів міської ради та 
доповнення до плану підготовки регуляторних актів 
міської ради - у 10-денний термін після їх прийняття 
міською радою.  

 
4. Управління економіки міської ради: 
- готує пропозиції про відміну, перегляд або 

продовження дії регуляторного акта; 
- готує щорічний звіт міського голови про 

здійснення державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності виконавчими 
органами міської ради; 

- готує проект рішення міської ради про 
затвердження плану підготовки регуляторних актів 
міською радою на наступний рік на основі 
пропозицій, отриманих від розробників 
регуляторних актів. 3. Встановити, що 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечує 
оприлюднення: регуляторного акта, плану 
підготовки регуляторних актів міської ради та 
доповнення до плану підготовки регуляторних актів 
міської ради - у 10-денний термін після їх прийняття 
міською радою.  

Протягом 
року  

Гриценко С.П., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради. 
 

Черевашко Р.Є., начальник 
управління економіки міської 
ради 
Контроль: Гриценко С.П., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради. 
Постійна комісія міської ради з 
питань стратегічного розвитку 
та планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної 
політики. 

Рішення виконується.  
Внесені зміни ріш.м.р. від 15.05.2020 
№ 921. 

48 Про організаційно-правові 
заходи, пов’язані з виходом 
Пантаївської селищної ради 
із адміністративно-
територіального та 
фінансового підпорядкування 
Олександрійської міської 
ради 
 
№ 839 від 11 грудня 2019 
року 

2. Передати заклади та установи бюджетної сфери 
(освіта, культура, охорона здоров’я), об’єкти 
житлово-комунального господарства та 
транспортного забезпечення з балансу виконавчих 
органів Олександрійської міської ради, її 
комунальних підприємств, установ, закладів на 
баланс Пантаївської селищної ради, згідно з 
додатком. 
 
3. Виконавчим органам Олександрійської міської 
ради: управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування, 
управлінню охорони здоров’я, управлінню освіти, 
молоді та спору, управлінню культури і туризму, 
управлінню приватизації, оренди майна та землі в 
строк до 25.12.2019 вжити всіх необхідних заходів та 
забезпечити передачу об’єктів рухомого та 
нерухомого майна, визначених пунктом 2 даного 
рішення, на баланс Пантаївської селищної ради. 
4. Передати державну субвенцію, яка призначена 
для утримання установ та закладів бюджетної 
сфери селища міського типу Пантаївка з місцевого 

До 25.12.2019 Гриценко С.П., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Чернецька В.М., начальник 
управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
 
Переведенцева О.В., 
начальник управління 
культури і туризму міської 
ради 
Темник Т.В., начальник 
управління охорони здоров’я 
Лоцман Г.Г., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради 
Купченко О.В., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Грищенко О.В., начальник 
фінансового управління 
міської ради 

24.12.19 складено акт про відмову 
селишного голови прийняти на 
баланс. 
12.06.20 Банковський О.Г. 
24.12.19 складено акт про відмову 
селишного голови прийняти на 
баланс. 
22.06.20 Переведенцева О.В. 
Не виконано 
07.05.20 Темник Т.В. 
Залишити на контролі 
28.04.20 
Бондаренко В.І. 
 
 
 
 
На постійному контролі 
01.04.20 
Грищенко О.В. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

бюджету Олександрійської міської ради до 
місцевого бюджету Пантаївської селищної ради. 
 
5. Фінансовому управлінню Олександрійської міської 
ради при формуванні бюджету м. Олександрії на 
2020 рік врахувати зазначене в пунктах 1, 2, 3, 4 
цього рішення. 
 

 
Контроль: Цапюк С.К., 
міський голова  
 

49 Про організаційно-правові 
заходи, пов’язані з 
виконанням 
Олександрійською селищною 
радою власних повноважень 
з утримання закладів та 
установ бюджетної сфери 
 
№ 842 від 20 грудня 2019 
року 

1. Передати заклади та установи бюджетної сфери 
(освіта, культура, охорона здоров’я), об’єкти 
житлово-комунального господарства та 
транспортного забезпечення з балансу виконавчих 
органів Олександрійської міської ради, її 
комунальних підприємств, установ, закладів на 
баланс Олександрійської селищної ради, згідно з 
додатком. 
2. Виконавчим органам Олександрійської міської 
ради: управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування, 
управлінню охорони здоров’я, управлінню освіти, 
молоді та спору, управлінню культури і туризму, 
управлінню приватизації, оренди майна та землі, в 
строк до 25.12.2019 вжити всіх необхідних заходів та 
забезпечити передачу об’єктів рухомого та 
нерухомого майна, визначених пунктом 1 даного 
рішення, на баланс Олександрійської селищної 
ради. 
3. Передати державну субвенцію, яка призначена 
для утримання установ та закладів бюджетної 
сфери селища Олександрійське з місцевого 
бюджету Олександрійської міської ради до 
місцевого бюджету Олександрійської селищної 
ради. 
4. Фінансовому управлінню Олександрійської міської 
ради при формуванні бюджету м. Олександрії на 
2020 рік врахувати зазначене в пунктах 1, 2, 3, цього 
рішення. 
 

До 25.12.2019 Цапюк С.К., 
міський голова  
 

Чернецька В.М., начальник 
управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
Переведенцева О.В., 
начальник управління 
культури і туризму міської 
ради 
Темник Т.В., начальник 
управління охорони здоров’я 
Лоцман Г.Г., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради 
Купченко О.В., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Грищенко О.В., начальник 
фінансового управління 
міської ради 
 
Контроль: Цапюк С.К., 
міський голова  
 

Виконано. Зняти з контролю. 
24.04.20 Чернецька В.М. 
 
Виконано. Зняти з контролю. 
22.06.20 Переведенцева О.В. 
 
 
Не виконано 
07.05.20 Темник Т.В. 
Залишити на контролі 
28.04.20 
Бондаренко В.І. 
 
 
 
 
На постійному контролі. 
01.04.20 Грищенко О.В. 



41 
 
 

 
№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
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керівника, який 
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Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

50 Про організаційно-правові 
заходи, пов’язані з 
виконанням Звенигородською 
сільською радою власних 
повноважень з утримання 
закладів та установ 
бюджетної сфери 
 
№ 843 від 21 грудня 2019 
року 
 

1. Передати заклади та установи бюджетної сфери 
(освіта, культура, охорона здоров’я), об’єкти 
житлово-комунального господарства та 
транспортного забезпечення з балансу виконавчих 
органів Олександрійської міської ради, її 
комунальних підприємств, установ, закладів на 
баланс Звенигородської сільської ради, згідно з 
додатком. 
2. Виконавчим органам Олександрійської міської 
ради: управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування, 
управлінню охорони здоров’я, управлінню освіти, 
молоді та спору, управлінню культури і туризму, 
управлінню приватизації, оренди майна та землі в 
строк до 25.12.2019 вжити всіх необхідних заходів та 
забезпечити передачу об’єктів рухомого та 
нерухомого майна, визначених пунктом 1 даного 
рішення, на баланс Звенигородської сільської ради. 
3. Передати державну субвенцію, яка призначена 
для утримання установ та закладів бюджетної 
сфери с. Звенигородка та с. Марто-Іванівка з 
місцевого бюджету Олександрійської міської ради 
до місцевого бюджету Звенигородської сільської 
ради. 
4. Фінансовому управлінню Олександрійської міської 
ради при формуванні бюджету м. Олександрії на 
2020 рік врахувати зазначене в пунктах 1, 2, 3, цього 
рішення. 
 

До 25.12.2019 Цапюк С.К., 
міський голова  
 

Чернецька В.М., начальник 
управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
Переведенцева О.В., 
начальник управління 
культури і туризму міської 
ради 
Темник Т.В., начальник 
управління охорони здоров’я 
Лоцман Г.Г., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради 
Купченко О.В., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Грищенко О.В., начальник 
фінансового управління 
міської ради 
 
Контроль: Цапюк С.К., 
міський голова  
 

Виконано. Зняти з контролю. 
24.04.20 Чернецька В.М. 
 
Заклади управління культури відсутні 
22.06.20 Переведенцева О.В. 
 
 
Виконано 
07.05.20 темник Т.В. 
Залишити на контролі 
28.04.20 
Бондаренко В.І. 
 
 
 
 
На постійному контролі. 
01.04.20 Грищенко О.В. 

51 Про затвердження Порядку 
використання коштів міського 
бюджету для надання 
фінансової підтримки 
громадським організаціям на 
реалізацію проектів та 
заходів, забезпечення 
виконання завдань їх 
статутної діяльності 
 
№ 854 від 21 грудня 2019 
року 

2. Керуючому справами виконавчого комітету 
міської ради не пізніше як в 10-денний строк з дати 
прийняття даного рішення підготувати 
розпорядження міського голови «Про проведення 
Конкурсу проектів, розроблених інститутами 
громадянського суспільства». 

До 31.12.2019 Чеботарьов В.В., 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 

Писаревський Є.А., 
начальник відділу внутрішньої 
політики міської ради 
Контроль: Чеботарьов В.В., 
керуючий справами 
виконавчого комітету 
Постійна комісія з питань 
законності, депутатської 
діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, 
гласності, місцевого 
самоврядування та 
запобігання корупції 

На контролі 
Писаревський Є.А. 
05.05.20 
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52 Про надання в тимчасове 
користування земельних 
ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту 
 
№ 864 від 21 грудня 2019 
року 

6. Надати МЕТКІЙ Олені Омелянівні дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки площею 
0,0049 га по вул. Ярмарковій (біля житлового 
будинку № 46) для уточнення конфігурації та площі 
земельної ділянки.  
Змінити площу земельної ділянки з «0,0049 га» на 
«0,0057 га».  
Меткій О.О. необхідно у 6-місячний термін 
оформити технічну документацію із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

До 21.06.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

53 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 865 від 21 грудня 2019 
року 

9. Погодити ДЕМЧЕНКУ Володимиру 
Анатолійовичу місце розташування земельної 
ділянки по вул. Першотравневій, 5/3 в оренду на 49 
(сорок дев’ять) років орієнтовною площею 0,0686 га  
для будівництва та обслуговування будівлі гаража 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
Демченку В.А. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 21.07.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

10. Надати ГУЗОВСЬКІЙ Тетяні Григорівні в оренду 
терміном на 2 (два) місяці 1/2 частки земельної 
ділянки площею 0,0840 га по вул. 2-го Українського 
фронту, 26 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Гузовській Т.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.02.2020   Договір підписано, потребує 
держ.реєстрації. 
Купченко О.П. 
13.04.20 
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 11. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по Звенигородському 
шосе, 6/1 в оренду. 
Надати СКОРОДІДУ Геннадію Вікторовичу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,1944 га по 
Звенигородському шосе, 6/1. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Скородіду Г.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.02.2020   Договір підписано, потребує 
держ.реєстрації. 
Купченко О.П. 
13.04.20 

 13. Погодити ЖОСАНУ Олександру Карповичу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1200 га по вул. Червоній (суміжно з 
садибою № 3) для городництва та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. 
Жосану О.К. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 
Визнати таким, що втратив чинність, пункт 17 
рішення міської ради від 10.05.2019 № 723 «Про 
оренду земельних ділянок» щодо погодження 
вищевказаної ділянки для ведення садівництва. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 15. Надати СЛИНЧЕНКУ Олександру 
Миколайовичу в оренду терміном на 3 (три) роки 
земельну ділянку площею 0,1097 га по вул. 
Ярмарковій, 6. 
Визначити орендну ставку у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Слинченку О.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.02.2020    
 
 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 ПрАТ «Кіровоградобленерго»   необхідно у 6-
місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду 
16. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0096 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Марії Заньковецької (біля будинку № 
13а) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1016) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду.. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 17. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0100 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Марії Заньковецької (біля будинку № 
47а) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1099) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 18. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0180 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Анатолія Кохана (біля районної 
лікарні) (ЗТП - № 1104) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 19. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0194 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: біля перехрестя вул. Першотравневої та 
вул. Юрія Осмоловського (на території центральної 
міської лікарні) в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (ЗТП - № 1105)  та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 20. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0058 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Першотравнева (біля будинку № 51) 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  (ЗТП - 
№ 1108) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 21. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0084 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Першотравнева (біля ЗНЗ № 2) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1004) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 22. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0109 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Будівельників (біля ринку) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1120) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 23. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0130 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Ярмаркова (біля будинку № 46) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1171) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 24. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0133 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Петра Сагайдачного (біля будинку № 
31) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1176) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 25. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0151 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Святомиколаївська (біля будинку № 
44) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1407) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 26. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0138 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Юрія Осмоловського (біля будинку 
№ 11) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1412) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 27. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0132 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Братська (біля будинку № 75) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1034) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 28. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0068 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Григорія Усика (біля будинку № 45) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1041) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 29. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0126 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Софіївська (біля будинку № 8) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1048) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 30. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0152 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Бульварна (територія коледжу БНАУ) 
в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1052) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 31. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0102 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Григорія Сокальського (біля будинку 
№ 33) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1015) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 32. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0136 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Григорія Сокальського (біля будинку 
№ 35) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1414) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 33. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0109 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Григорія Сокальського (біля будинку 
№ 72) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(ЗТП - № 1170) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 34. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0134 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Григорія Сокальського (біля 
поліклініки) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 
років (ЗТП - № 1169) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 35. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0132 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Шевченка (біля будівлі № 81а) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1080) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 36. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0060 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: пл. Соборна (біля будівлі № 5) в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - № 1042) 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 37. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0093 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 54) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1057) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 38. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0069 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 59) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1018) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 39. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0064 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 63) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1040) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 40. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0106 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 67) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1035) а надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 41. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0104 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 85) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1140) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 42. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0060 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 140) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  (ЗТП - 
№ 1142) надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 43. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0128 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 92) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1036) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 44. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0089 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: просп. Соборний (біля будівлі № 98) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1056) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 45. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0112 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Перспективна (біля будівлі № 8а) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1098) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 46. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0123 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Перспективна (біля будівлі № 15) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1033) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 47. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0052 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Перспективна (біля будівлі № 17) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (ЗТП - 
№ 1051) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 48. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0037 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Софіївська (біля будівлі № 1) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років  (КТП - 
№ 1055) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 49. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0034 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: на перехресті вул. Весняної та пров. 
Верхнього в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 
років (КТП - № 1078) та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 50. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною загальною площею 
0,0033 га (землі вулиць, набережних, площ) за 
адресою: вул. Верболозівська (біля будівлі № 1) в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років (КТП - 
№ 1091) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 51. Погодити приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  зміну цільового 
призначення земельної ділянки загальною площею 
0,0109 га за адресою: вул. Титова з «В.03.07. Для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі»  
на «J.14.02. Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії» 
(ЗТП - № 10/0,4 кВ № 1044) та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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 53. Зобов’язати закрите акціонерне товариство 
«АГРОАВТОСЕРВІС» до 01.03.2020 оформити 
правовстановлюючі документи на земельну ділянку 
по вул. Запорізькій, 30а для будівництва та 
обслуговування магазину. 

До 01.03.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 54. Рекомендувати ТОВ «ПРОЛІСОК» (засновники 
Возний Олексій Павлович і Возна Валентина 
Григорівна) до 01.03.2020 оформити 
правовстановлюючі документи на земельну ділянку 
по Кременчуцькому шосе, 4 для будівництва та 
обслуговування магазину.  
Надати ТОВ «ПРОЛІСОК» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування магазину 
площею 0,0741 га по Кременчуцькому шосе, 4. 
Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 
ТОВ «Пролісок» необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж 
земельної ділянки. 

До 01.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 21.07.2020 

  Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 55. Надати виробничо-комерційній фірмі «КВАРЦ» 
дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель та господарських 
споруд площею 1,1534 га за адресою: вул. 
Кільцева, 13. 
Виробничо-комерційній фірмі «Кварц» необхідно у 
6-місячний термін оформити технічну документацію 
із землеустрою. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

54 Про розгляд клопотань 
Білоцерківського 
національного аграрного 
університету та КП 
«Теплокомуненерго» 
 
№ 869 від 21 грудня 2019 
року 

Білоцерківському національному аграрному 
університету необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 
2. Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ у 
постійне користування місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,4558 га 
за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 72 для 
будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

До 21.07.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 



52 
 
 

 
№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

3. Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ у 
постійне користування місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 1,3567 га 
за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 85 для 
будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

4. Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ у 
постійне користування місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,4261 га 
за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія 
Сокальського, 71 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

До 21.07.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

55 Про продовження терміну на 
розробку документації із 
землеустрою 
 
№ 870 від 21 грудня 2019 
року 

1. Продовжити комунальному підприємству 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ» на 
6 місяців дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: Дніпропетровське шосе, 3 площею 
2,0355 га, наданий рішенням міської ради від 
21.12.2018 № 639 «Про передачу земельних 
ділянок в постійне користування». 
Поділити земельну ділянку за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 3 площею 2,0355 га на 
земельні ділянки площами 1,7355 га та 0,3000 га. 
КП «Регіональний центр розвитку послуг» протягом               
6-місячного терміну забезпечити оформлення 
технічної документації по поділу земельної ділянки. 

До 21.07.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

56 Про погодження земельних 
ділянок у власність ОСББ 
 
№ 873 від 21 грудня 2019 
року 

2. Погодити об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «СОБОРНИЙ 107» у 
власність земельну ділянку орієнтовною площею 
0,6607 га за адресою: м. Олександрія, просп. 
Соборний, 107 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та надати 
дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність. 
ОСББ «Соборний 107» необхідно у     6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність. 

До 21.07.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

57 Про розгляд земельних і 
майнових питань 
 
№ 879 від 31 січня 2020 року 

5.9. Погодити ГРИГОРАШУ Дмитру Валерійовичу 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0016 га по просп. Будівельників (біля 
будівлі № 38) в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради при умові 
дотримання санітарних норм і правил. 
Надати дозвіл управлінню приватизації, оренди 
майна та землі міської ради на розробку технічної 
документації з інвентаризації земель для відведення 
у власність територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за 
рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради. 

До 01.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

58 Про припинення закладу 
дошкільної освіти (ясел-
садка) № 23 
Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 
шляхом ліквідації 
 
№ 880 від 31 січня 2020 року 

4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення 
повідомити державного реєстратора про 
припинення закладу дошкільної освіти (ясел – 
садка) № 23 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області та подати в установленому 
законодавством порядку необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань відповідних відомостей; 
- здійснити заходи щодо припинення юридичної 
особи відповідно до вимог чинного законодавства 
України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня 
прийняття рішення про припинення; 
- після оприлюднення оголошення про припинення 
закладу вжити заходів до виявлення кредиторів та 
письмово їх повідомити про припинення закладу 
шляхом ліквідації; 
- у встановленому порядку після закінчення строку 
для пред’явлення вимог кредиторами забезпечити 
складання проміжного ліквідаційного балансу, який 
повинен містити відомості про склад майна, перелік 
пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх 
розгляду та подати його на затвердження міської 
ради;  
- після завершення розрахунків з кредиторами 
скласти ліквідаційний баланс та подати його на 
затвердження міської ради; 
- подати документи на державну реєстрацію 
припинення закладу дошкільної освіти закладу 
дошкільної освіти (ясел-садка) № 23 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 

до 03.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 31.03.2020 
 
 
 
 
 

Сосна Л.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Чернецька В.М.,  
начальник управління освіти, 
молоді і спорту міської ради 
 
 
Контроль: Сосна  Л.В., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

області шляхом ліквідації після закінчення строку 
на заявлення вимог кредиторами 

59 Про припинення 
комунального дошкільного 
навчального закладу 
«Спеціальний дитячий 
будинок» шляхом ліквідації 
 
№ 881 від 31 січня 2020 року 

4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення 
повідомити державного реєстратора про 
припинення комунального дошкільного 
навчального закладу «Спеціальний дитячий 
будинок» та подати в установленому 
законодавством порядку необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань відповідних відомостей; 
- здійснити заходи щодо припинення юридичної 
особи відповідно до вимог чинного законодавства 
України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня 
прийняття рішення про припинення; 
- після оприлюднення оголошення про припинення 
закладу вжити заходів до виявлення кредиторів та 
письмово їх повідомити про припинення закладу 
шляхом ліквідації; 
- у встановленому порядку після закінчення строку 
для пред’явлення вимог кредиторами забезпечити 
складання проміжного ліквідаційного балансу, який 
повинен містити відомості про склад майна, перелік 
пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх 
розгляду та подати його на затвердження міської 
ради;  
- після завершення розрахунків з кредиторами 
скласти ліквідаційний баланс та подати його на 
затвердження міської ради; 
- подати документи на державну реєстрацію 
припинення комунального дошкільного 
навчального закладу «Спеціальний дитячий 
будинок» шляхом ліквідації після закінчення строку 
на заявлення вимог кредиторами. 

До 03.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 31.03.2020 

Сосна Л.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Чернецька В.М.,  
начальник управління освіти, 
молоді і спорту міської ради 
 
 
Контроль: Сосна  Л.В., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

60 Про припинення Пантаївської 
дитячої музичної школи 
шляхом ліквідації 
 
№ 882 від 31 січня 2020 року 

4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення 
повідомити державного реєстратора про 
припинення Пантаївської дитячої музичної школи 
та подати в установленому законодавством 
порядку необхідні документи для внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань відповідних відомостей; 
- здійснити заходи щодо припинення юридичної 
особи відповідно до вимог чинного законодавства 
України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня 
прийняття рішення про припинення; 

До 03.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сосна Л.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Перевенденцева О.В., 
начальник управління 
культури і туризму міської 
ради 
 
Контроль: Сосна  Л.В., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

Станом на 01.06.2020 в процесі 
вирішення 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
з контролю 

- після оприлюднення оголошення про припинення 
закладу вжити заходів до виявлення кредиторів та 
письмово їх повідомити про припинення закладу 
шляхом ліквідації; 
- у встановленому порядку після закінчення строку 
для пред’явлення вимог кредиторами забезпечити 
складання проміжного ліквідаційного балансу, який 
повинен містити відомості про склад майна, перелік 
пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх 
розгляду та подати його на затвердження міської 
ради;  
- після завершення розрахунків з кредиторами 
скласти ліквідаційний баланс та подати його на 
затвердження міської ради; 
- подати документи на державну реєстрацію 
припинення Пантаївської дитячої музичної школи 
шляхом ліквідації після закінчення строку на 
заявлення вимог кредиторами. 

 
 
 
 
 

До 31.03.2020 

61 Про припинення Будинку 
культури селища Пантаївка 
шляхом ліквідації 
 
№ 883 від 31 січня 2020 року 

4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення 
повідомити державного реєстратора про 
припинення Будинку культури селища Пантаївка та 
подати в установленому законодавством порядку 
необхідні документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відповідних 
відомостей; 
- здійснити заходи щодо припинення юридичної 
особи відповідно до вимог чинного законодавства 
України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня 
прийняття рішення про припинення; 
- після оприлюднення оголошення про припинення 
закладу вжити заходів до виявлення кредиторів та 
письмово їх повідомити про припинення закладу 
шляхом ліквідації; 
- у встановленому порядку після закінчення строку 
для пред’явлення вимог кредиторами забезпечити 
складання проміжного ліквідаційного балансу, який 
повинен містити відомості про склад майна, перелік 
пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх 
розгляду та подати його на затвердження міської 
ради;  
- після завершення розрахунків з кредиторами 
скласти ліквідаційний баланс та подати його на 
затвердження міської ради; 
- подати документи на державну реєстрацію 
припинення Будинку культури селища Пантаївка 
шляхом ліквідації після закінчення строку на 
заявлення вимог кредиторами. 

До 03.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 31.03.2020 

Сосна Л.В., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Перевенденцева О.В., 
начальник управління 
культури і туризму міської 
ради 
 
Контроль: Сосна  Л.В., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

Станом на 01.06.2020 в процесі 
вирішення. 
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62 Про розгляд клопотань 
Походенко О.Л.  
та ТОВ «ДХ Олександрія» 
 
№ 909 від 21 лютого 2020 
року 

2. Погодити товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДХ Олександрія» місце 
розташування земельної ділянки площею 0,0020 га 
по просп. Соборному (біля будівлі № 11)  в 
тимчасове користування терміном на 3 (три) роки 
на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на 
землях міської ради при умові дотримання 
санітарних норм і правил. 
Надати дозвіл управлінню приватизації, оренди 
майна та землі міської ради на розробку технічної 
документації з інвентаризації земель для 
відведення у власність територіальної громади 
м. Олександрії в особі Олександрійської міської 
ради земельних ділянок для розміщення 
тимчасових споруд за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

До 21.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

63 Про інвентаризацію земель 
 
№ 910 від 21 лютого 2020 
року 

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Героїв Сталінграда, 31а. 
Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою. 
 

До 21.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

2. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки по просп. Соборному, 43, 45 площею 
0,6407 га. 
Визначити площу земельної ділянки для 
нарахування земельного податку для вбудовано-
прибудованих нежитлових приміщень в 
багатоквартирний будинок: 
- просп. Соборний, 43 - 3203,50 кв.м, 
- просп. Соборний, 45 - 3203,50 кв.м. 
Зареєструвати право комунальної власності 
територіальної громади міста Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
по просп. Соборному, 43, 45 площею 0,6407 га. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради провести реєстраційні дії щодо 
реєстрації речового права на дану ділянку. 

До 21.03.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 



57 
 
 

 
№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого встановлено 
контроль 

Термін 
виконання 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

керівника, який 
вносить питання 

Виконавець, посада, 
хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або зняття 
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3. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки по вул. Бульварній, 1, 3, вул. Шевченка, 73 
площею 0,5236 га. 
Визначити площу земельної ділянки для 
нарахування земельного податку для вбудовано-
прибудованих нежитлових приміщень в 
багатоквартирний будинок: 
- вул. Бульварна, 1 - 1745,33 кв.м, 
- вул. Бульварна, 3 - 1745,33 кв.м, 
- вул. Шевченка, 73 - 1745,33 кв.м. 
Зареєструвати право комунальної власності 
територіальної громади міста Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
по вул. Бульварній, 1, 3, вул. Шевченка, 73 площею 
0,5236 га. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради провести реєстраційні дії щодо 
реєстрації речового права на дану ділянку. 

До 21.03.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

4. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки по просп. Соборному, 87, вул. Козацькій, 51 
площею 0,5378 га. 
Визначити площу земельної ділянки для 
нарахування земельного податку для вбудовано-
прибудованих нежитлових приміщень в 
багатоквартирний будинок: 
- просп. Соборний, 87 - 2689,00 кв.м, 
- вул. Козацька, 51 - 2689,00 кв.м. 
Зареєструвати право комунальної власності 
територіальної громади міста Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
по просп. Соборному, 87, вул. Козацькій, 51  
площею 0,5378 га. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради провести реєстраційні дії щодо 
реєстрації речового права на дану ділянку. 

До 21.03.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

5. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки по просп. Соборному, 79, 81, 83, 85, вул. 
Софіївській, 24, вул. Дніпровській, 2, 4 площею 
2,3785 га. 
Визначити площу земельної ділянки для 
нарахування земельного податку для вбудовано-
прибудованих нежитлових приміщень в 
багатоквартирний будинок: 
- просп. Соборний, 79 - 3397,86 кв.м, 
- просп. Соборний, 81 - 3397,86 кв.м, 
- просп. Соборний, 83 - 3397,86 кв.м, 

До 21.03.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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- просп. Соборний, 85 - 3397,86 кв.м, 
- вул. Софіївська, 24 - 3397,86 кв.м, 
- вул. Дніпровська, 2 - 3397,86 кв.м, 
- вул. Дніпровська, 4 - 3397,86 кв.м. 
Зареєструвати право комунальної власності 
територіальної громади міста Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
по просп. Соборному, 79, 81, 83, 85, вул. 
Софіївській, 24, вул. Дніпровській, 2, 4 площею 
2,3785 га. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради провести реєстраційні дії щодо 
реєстрації речового права на дану ділянку. 
6. Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради спільно з Головним управлінням ДФС 
у Кіровоградській області перевірити нарахування 
та сплату земельного податку власниками нежилих 
приміщень (їх частин) у вищевказаних 
багатоквартирних жилих будинках за площі під 
такими приміщеннями (їх частинами) з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території з дати державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно. 

   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

64 Про оренду земельних 
ділянок 
 
№ 911 від 21 лютого 2020 
року 
 
 

6. Надати ЄГОРОВУ Івану Володимировичу дозвіл 
на розробку проекту землеустрою по зміні 
цільового призначення орендованої земельної 
ділянки по вул. Франка, 134 площею 0,1000 га з 
«КВЦПЗ 03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови» на «КВЦПЗ 
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)».  
Єгорову І.В. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою по зміні цільового 
призначення земельної ділянки та подати його на 
затвердження міській раді. 

До 21.08.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

7. Внести зміни до договору оренди від 21.07.2017 
(номер запису речового права 21501248 від 
21.07.2017), укладеного з ЄГОРОВИМ Іваном 
Володимировичем, земельної ділянки площею 
1,5880 га  та змінити адресу земельної ділянки з 
«вул. Франка, 134» на «вул. Франка, 134а», у 
зв’язку  присвоєнням відповідної адреси 
нерухомому майна, яке розміщене на даній ділянці. 
Єгорову І.В. необхідно протягом 2 місяців укласти 
угоду про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки.  

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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11. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0032 га за адресою: вул. Кам’яна (біля будинку № 
38) під КТП-10/0,4 кВ № 1023. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

12. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0113 га за адресою: вул. Знам’янська (біля 
будівлі № 34) під  КТП-10/0,4  кВ  №№ 1028, 1154, 
1154-А. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

13. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0033 га за адресою: вул. Кременчуцька (біля 
будівлі № 60) під  КТП-10/0,4  кВ  № 1059. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

14. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0027 га за адресою: вул. Кам’яна (біля будинку № 
72) під  КТП-10/0,4  кВ  № 1062. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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15. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0043 га за адресою: біля перехрестя вул. Нижче- 
Польової та пров. Тургенєва (під КТП-10/0,4 кВ № 
1063. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

16. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0034 га за адресою: біля перехрестя вул. 
Виноградної  та вул. Нижче-Польової  під  КТП-
10/0,4  кВ  № 1064. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

17. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0037 га за адресою: біля перехрестя вул. 
Знам’янської  та вул. Нижче-Польової  під  КТП-
10/0,4  кВ  № 1095. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

18. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0038 га за адресою: вул. Іванівська (біля будинку 
№ 1) під  КТП-10/0,4  кВ  № 1096. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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19. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0027 га за адресою: пров. Іванівський (біля 
будинку № 3) під КТП-10/0,4 кВ № 1110. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» необхідно у 2-
місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

20. Надати приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0036 га за адресою: біля перехрестя вул. 
Павлова та вул. Нижче-Польової під КТП-10/0,4 кВ 
№ 1149. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Приватному  акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір  оренди земельної 
ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

21. Надати приватному акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0036 га за адресою: біля перехрестя вул. Богдана 
Хмельницького та пров. Тюленіна під КТП-10/0,4  
кВ  № 1179. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

22. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0036 га за адресою: біля перехрестя пров. Івана 
Богуна та пров. Тургенєва  під  КТП-10/0,4  кВ  № 
1417. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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23. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0068 га за адресою: біля стадіону «Ніка» під  КТП-
10/0,4  кВ  № 1448. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

24. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0031 га за адресою: вул. Леоніда Чернова (біля 
будинку № 53   під  КТП-10/0,4  кВ  № 1449. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

25. Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,0052 га біля стадіону «Ніка»   під  КТП-10/0,4  кВ  
№ 1454. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

26. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення в оренду земельних ділянок загальною 
площею 0,0049 га за адресою: Звенигородське 
шосе (біля будівлі № 4/2).  
Надати приватному  акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки: 
- площею 0,0011 га (кадастровий номер 
3510300000:16:702:0013) під опорою № 1; 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 
3510300000:16:702:0014) під опорою № 2; 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 
3510300000:16:702:0015) під опорою № 3; 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 
3510300000:16:702:0016) під опорою № 4; 
- площею 0,0011 га (кадастровий номер 
3510300000:16:702:0017) під опорою № 5; 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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3510300000:16:708:0024) під опорою № 6; 
- площею 0,0011 га (кадастровий номер 
3510300000:16:708:0025) під опорою № 7. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ПрАТ «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-
місячний термін оформити договори  оренди 
земельних ділянок.   

27. Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПОБУТ» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель та споруд орієнтовною 
площею 0,2883 га за адресою: просп. Соборний, 
162а з метою оформлення договору оренди 
земельної ділянки. 
ТОВ «Побут»  необхідно у 6-місячний термін 
оформити технічну документацію із землеустрою та 
надати її міській раді на затвердження для 
оформлення договору оренди спільно з іншим 
співвласником будівлі – ТОВ «Інтеграл». 
Визнати таким, що втратив чинність, пункт 14 
рішення міської ради від 31.01.2020 № 879 «Про 
розгляд земельних і майнових питань». 

До 21.08.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

29. Надати ЛІМАНСЬКІЙ Оксані Петрівні в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну 
ділянку площею 0,2294 га по вул. Садовій, 56а для 
обслуговування нежитлового приміщення. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 1% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2020, з 01.01.2021 – 3%. 
Ліманській О.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.04.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

30. Погодити ЛОВГУЩЕНКУ Олександру Івановичу 
зміну цільового призначення земельної ділянки та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою по 
зміні цільового призначення земельної ділянки по 
вул. Чернишевського, 1а площею 0,3132 га, 
наданої для будівництва та обслуговування 
насосної станції, з «КВЦПЗ 11.04 Для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання 
пари та гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)» на «КВЦПЗ 02.01 Для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 

До 21.08.2020   Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
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ділянка)».  
Ловгущенку О.І. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки 

65 Про оренду земельної 
ділянки по вул. 
Святомиколаївській, 16 
 
№ 912 від 21 лютого 2020 
року 

1. Затвердити технічну документацію щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) по вул. Святомиколаївській, 
16. 
Надати КІСЕЛЬОВІЙ Галині Олексіївні в оренду 
терміном на 2 (два) місяці 1/2 частки земельної 
ділянки площею 0,0938 га по вул. 
Святомиколаївській, 16 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Кісельовій Г.О. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

До 21.04.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

66 Про встановлення орендної 
плати за оренду нежитлових 
приміщень 
 
№ 916 від 21 лютого 2020 
року 

2. Публічному акціонерному товариству 
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в 
термін до 31.03.2020 укласти угоди до договорів 
оренди відповідно до даного рішення. 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради організувати претензійно-позовну 
роботу по внесенню відповідних змін до договорів 
оренди щодо зміни орендної ставки у разі 
неукладення відповідних угод за згодою сторін. 
Витрати на нотаріальні послуги покладаються на 
управління приватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради. 

До 31.03.2020 Давиденко Л.В., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Купченко О.П.,  
начальник управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради 
Контроль: Давиденко Л.В., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих  
органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 

 
 
 
 
Секретар міської ради             Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
від ________ 2020 року № _____ 
 

Перелік рішень міської ради 7 скликання, які знімаються з контролю 
№ 
п/п 

Номер і дата рішення Назва рішення 

1 № 183 від 28 жовтня 2016 року Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне користування, тимчасове користування на умовах 
строкового сервітуту та в оренду, про поділ земельних ділянок 

2 № 255 від 24 лютого 2017 Про зобов’язання звернутись до міської ради для оформлення права користування земельними ділянками 
3 № 353 від 27 жовтня 2017 року Про внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області 
4 № 396 від 22 грудня 2017 року Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах строкового сервітуту 
5 № 275 від 28 квітня 2017 року Про зміну повного найменування Димитрівської дитячої музичної школи  
6 № 455 від 27 лютого 2018 року Про перегляд орендних ставок за оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
7 № 528 від 26 червня 2018 року Про зміну землекористувача та дозвіл на уточнення меж та площі земельної ділянки по вул. Таврійській, 12 
8 № 560 від 31 серпня 2018 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
9 № 561 від 31 серпня 2018 року Про оренду земельних ділянок 
10 № 692 від 29.03.2019 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
11 № 708 від 10.05.2019 року Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року 
12 № 729 від  10.05.2019 року Про проведення інвентаризації земель  комунальної  власності 
13 № 757 від 05.07.2019 Про земельні торги 
14 № 777 від 24.07.2019 Про припинення Міської комунальної лікувально-профілактичної установи – стоматологічна поліклініка шляхом реорганізації у 

комунальне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради 
15 № 782 від 06.09.2019 року Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року 
16 № 797 від 06.09.2019 року Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
17 № 812 від 05 листопада 2019 року Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 
18 № 814 від 05 листопада 2019 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143А в управління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Каштан-143 А» 
19 № 815 від 05 листопада 2019 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 104 в управління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «КВАДРАТ 104» 
20 № 816 від 05 листопада 2019 року Про затвердження передавального акта Міської комунальної лікувально-профілактичної установи – стоматологічна поліклініка та 
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організаційні заходи щодо створення комунального підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради 
21 № 817 від 05 листопада 2019 року Про розроблення детального плану території в районі вул. Кільцевої, 9а в м. Олександрія Кіровоградської області 
22 № 820 від 05 листопада 2019 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
23 № 821 від 05 листопада 2019 року Про оренду земельних ділянок 
24 № 836 від 29 грудня 2019 року Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України 
25 № 837 від 29 грудня 2019 року Про звернення до Пантаївської селищної ради щодо прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Пантаївської селищної ради від 03.10.2019 № 266 «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та 
делегування представника до складу спільної робочої групи» 

26 № 845 від 21 грудня 2019 року Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
27 № 848 від 21 грудня 2019 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/1 в управління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Наш Дім 143/1» 
28 № 852 від 21 грудня 2019 року Про створення комунального підприємства «Зеленгосп» Олександрійської міської ради 
29 № 853 від 21 грудня 2019 року Про створення комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради 
30 № 855 від 21 грудня 2019 року Про затвердження списку присяжних по місту Олександрії для Олександрійського міськрайонного суду 
31 № 861 від 21 грудня 2019 року Про затвердження містобудівної документації 
32 № 867 від 21 грудня 2019 року Про проведення земельних торгів 
33 № 885 від 21 лютого 2020 року Про перейменування топонімічної назви «вулиця Осипенка» на «вулиця Осипенко» у місті Олександрії 
34 № 889 від 21 лютого 2020 року Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2019 рік 
35 № 890 від 21 лютого 2020 року Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 

2020 рік» 
36 № 895 від 21 лютого 2020 року Про безоплатну передачу зовнішніх мереж зі спорудами на баланс комунального підприємства «Теплокомуненерго» 
37 № 898 від 21 лютого 2020 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/4 в управління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 141/4» 
38 № 899 від 21 лютого 2020 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 139-А в управління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Комфортне Житло 139-А» 
39 № 908 від 21 лютого 2020 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту  
40 № 918 від 21 лютого 2020 року Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 
 
Секретар міської ради             Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 
 


