
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від _____ __________ 2021 року № ____ 
м. Олександрія 

 
Про виконання та зняття з 
контролю рішень міської ради 7, 8 
скликань 
 

Відповідно до ст. 25, п. 5 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 2 ст. 36, п. 2 ст. 91, ст. 93 Регламенту міської ради 8 скликання, затвердженого 
рішенням міської ради від 05.12.2020 № 7, враховуючи пропозиції виконавчих органів ради 
щодо виконання рішень Олександрійської міської ради та висновки постійних комісій 
міської ради, заслухавши інформацію секретаря міської ради Косяк В.О., 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію секретаря міської ради Косяк В.О. 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 Косяк В.О. та 

постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
від _____ ________ 2021 року № ___ 

 
Інформація про стан виконання рішень міської ради 7, 8 скликань 

№ 
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 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. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

2. 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. Пилипа Гриценка, 
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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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. 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. 

Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

8. 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 

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 

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 30.10.2018 ідуть 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. 
 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
 
Вивчається питання переносу кіоску. 
Залишити на контролі. 
О.Репенько, 13.12.2021. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

9. 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 на постійному контролі, 
відповідний звіт про здійснення 
самоврядного контролю 
затверджується сесією міської ради. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
 
 
Станом на грудень 2021 року рішення 
виконується. 
Залишити на контролі. 
О.Репенько, 13.12.2021 
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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 

10. 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 28.02.2018. Договір 
не укладено. 
Продовжено термін приватизації до 
31.12.2018.  
Станом на 30.10.2018 залишається 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

11. 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 

У І півріччі 2018 року заплановано 
провести тендер з даного питання. 
Станом на 30.10.2018 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. 
Територія по Куколівському шосе 
врахована в генеральний план міста, 
станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі, виконання рішення триває. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

12. 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 залишається 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

13. 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. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

14. 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 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-

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 
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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

правових заходів щодо виконання даного рішення 
15. 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 

Питання вносилось на розгляд 
виконавчого комітету. 
Станом на 25.01.2019 рішення не 
прийняте. 
 
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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

16. 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 рішенням міської ради 
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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

17. Про внесення змін до рішення 6. Фінансовому управлінню Олександрійської Протягом дії Некрасов А.В., Лоцман Г.Г. У 2018 році виконано. 
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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 

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 

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

кредитного 
договору 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

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 

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. 
Виконується, залишається на 
контролі до 2023 року. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

18. Про перелік об’єктів 
комунальної власності 
територіальної громади міста, 
що підлягають приватизації 
(відчуженню) 
 
№ 567 від 31 серпня 2018 року 

2. Благодійній організації «Благодійний фонд 
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 

 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. 
Оцінка проведена на 30.09.2018. 
Зміни в законодавстві по 
приватизації, є проблема з 
укладанням договору. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

19. 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

20. Про здійснення державно-
приватного партнерства в 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради: 
- створити комісію з питань проведення конкурсу 

 Гриценко С.П., 
заступник міського 

Черевашко Р.Є.,  
начальник управління 

Комісія створена, планується 
організація конкурсу після визначення 
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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 

рамках реалізації проекту 
«Розвиток дитячо-юнацького 
тенісу в 
м. Олександрії» 
 
№ 611 від 09.11.2018 

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 

голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

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 

земельної ділянки. 
 
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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі у зв’язку з пошуком 
інвесторів. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

21. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 665 від 01 лютого 2019 року 

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 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

22. 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. 

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 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

23. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 723 від 10.05.2019 року 

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 
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 10.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Станом на 13.11.2019 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.06.2020 залишається на 
контролі. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

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

До 10.11.2019 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. 
 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

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 

24. Про розгляд земельних питань  
 
№ 779 від 05.08.2019 

  6.5. Поновити СІБІРЦЕВУ Андрію 
Вікторовичу на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 15, 
площею 0,1351 га, наданої для обслуговування 
будівлі ресторану «Світанок». 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Сібірцеву А.В. необхідно протягом 2-х місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки. До 05.10.2019 

До 05.02.2020 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

25. 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
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Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

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

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 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. 
 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

27. 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 05.05.2020. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

28. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 865 від 21 грудня 2019 року 

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 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 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 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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

 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 

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. 
Станом на 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

29. Про викуп земельної ділянки за 
адресою: пл. Знам’янська, 1а 
 
№ 940 від 15 травня 2020 року 

1. Надати дозвіл ШКОЛІ Анатолію 
Олександровичу та ШКОЛІ Олені Вікторівні на 
викуп земельної ділянки за адресою: пл. 
Знам’янська, 1а площею 0,1726 га  для 
обслуговування магазину. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради: 

-  укласти договір з Школою Анатолієм 
Олександровичем та Школою Оленою Вікторівною 
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 визначити 
термін розстрочення розрахунків по договору 
купівлі-продажу земельної ділянки 

До 15.06.2020 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 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
 
Заява про скасування виноситься на 
сесію міської ради 22.12.2021. 
О.Репенько, 13.12.2021 

30. Про припинення комунального 
підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради 
шляхом приєднання до 
комунального підприємства 
«Олександрійський 
центральний ринок» 
 
№ 955 від 03 липня 2020 року 

5. Комісії з припинення діяльності комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської 
ради: 

- у триденний термін з дня прийняття даного 
рішення повідомити державного реєстратора про 
рішення міської ради щодо припинення 
комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради, подати документи, 
необхідні для внесення до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України 
відповідних записів, та повідомити про 
персональний склад комісії з припинення 
діяльності комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради; 

- здійснити заходи щодо припинення юридичної 

До 03.08.2020 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 з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, архітектури, 
містобудування та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Заходи з припинення КП «Жигулі» 
тривають. 30.10.2020. 
 
Станом на 01.02.2021 у зв’язку з 
кадровими змінами залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
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 

особи відповідно до вимог законодавства України у 
строк, який не перевищує шість місяців з дня 
прийняття даного рішення; 

- забезпечити оприлюднення повідомлення у 
спеціалізованому засобі масової інформації про 
припинення комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради та про порядок і 
строки заявлення кредиторами вимог до нього; 

- після оприлюднення повідомлення про 
припинення комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради вжити заходів для 
виявлення кредиторів та письмово повідомити їх 
про припинення комунального підприємства 
«Жигулі» Олександрійської міської ради; 

- у встановленому порядку, після закінчення 
строку для пред’явлення вимог кредиторами та 
задоволення чи відхилення цих вимог, скласти 
передавальний акт, який повинен містити 
положення про правонаступництво щодо всіх 
зобов’язань комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради стосовно всіх 
кредиторів та боржників комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської 
ради, включаючи зобов’язання, що оспорюються 
сторонами; 

- передавальний акт подати на затвердження 
Олександрійській міській раді у місячний термін 
після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради та задоволення чи 
відхилення цих вимог; 

- передавальний акт надати в орган, який 
здійснює державну реєстрацію, за місцем 
державної реєстрації комунального підприємства 
«Жигулі» Олександрійської міської ради, а також в 
орган, який здійснює державну реєстрацію, за 
місцем державної реєстрації правонаступника – 
комунального підприємства «Олександрійський 
центральний ринок»; 

- вжити інших заходів, пов’язаних з 
реорганізацією відповідно до вимог законодавства. 

 
6. Управлінню економіки міської ради ознайомити 

з цим рішенням директора комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської 
ради, яке припиняється, та директора 
комунального підприємства «Олександрійський 
центральний ринок» - правонаступника, під підпис 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
№___, дата 

Стислий зміст питання щодо якого 
встановлено контроль 

Термін 
виконання 
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хто здійснює контроль 

Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

31. Про розгляд земельних та 
майнових питань 
 
№ 1018 від 16 жовтня 2020 року 

3.4. Надати ХУСАІНОВУ Олександру 
Іскандеровичу в оренду терміном на 1 (один) 
місяць земельну ділянку площею 0,0790 га по 
пров. Олександра Горського, 40 . 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 
0,06% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Хусаінову Олександру Іскандеровичу  у 2-
місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки 

До 16.12.2020 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 01.02.2021 залишається на 
контролі. 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

32. Про поділ земельної ділянки по 
вул. Ярмарковій, 57 
 
№ 40 від 24 грудня 2020 року 
 

1. Поділити земельну ділянку за адресою: вул. 
Ярмаркова, 57 площею 1,6222 га та надати 
комунальному підприємству 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК», 
РЯБОШАПЦІ Марині Володимирівні, КУЛІЄВУ 
Рауфу Ага Микаіл Огли  дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки за адресою: вул. Ярмаркова, 57 
площею 1,6222 га на три окремих земельних 
ділянки: 

- площею 1,6180 га для подальшої передачі в 
постійне користування комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок», 

- площею 0,0012 га з присвоєнням адреси: вул. 
Перспективна, 19/5 для подальшого оформлення 
прав на дану ділянку Рябошапкою Мариною 
Володимирівною, 

- площею 0,0030 га з присвоєнням адреси: вул. 
Перспективна, 19/7 для подальшого оформлення 
прав на дану ділянку Кулієвим Рауфом Ага Микаіл 
Огли. 

КП «Олександрійський центральний ринок», 
Рябошапці М.В., Кулієву Рауфу Ага Микаіл Огли 
протягом 6-місячного терміну розробити відповідну 
документацію із землеустрою та подати її на 
затвердження міській раді 

До 24.06.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Питання поділу вивчається новим 
керівником ОЦР. Залишити на 
контролі Ю.Крисанова 30.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

33. Про внесення змін до 
Положення про підготовку та 
видання Календаря знаменних і 
пам’ятних дат Олександрійської 
територіальної громади 
 
№ 77 від 29 січня 2021 року 

2. Управлінню культури і туризму міської ради 
щорічно в термін до 01 листопада поточного року 
розробляти та подавати на розгляд виконавчого 
комітету міської ради Календар знаменних і 
пам’ятних дат Олександрійської територіальної 
громади згідно з Положенням 

Щорічно  
до 01 

листопада 

Переведенцева 
О.В., 
Начальник 
управління 
культури і туризму 

Переведенцева О.В., 
Начальник управління 
культури і туризму 
Контроль: Чемерис І.А., 
заступник міської ради з 
питань діяльності міської ради 
Постійна комісія з питань 
освіти і науки, культури 
туризму, відродження 
духовності, сім’ї, молоді та 
спорту 

У роботі. 
О.Переведенцева, 
03.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

34. Про передачу нерухомого 4. Виконавчому комітету Олександрійської міської  Гугленко Ю.О., Репенько О.А., начальник Станом на 13.08.2021 перебуває 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 

майна Пантаївській 
територіальній громаді 
 
№ 85 від 29 січня 2021 року 

ради вжити всіх необхідних заходів та забезпечити 
передачу об’єктів нерухомого майна після 
прийняття відповідного рішення  Пантаївської 
селищної ради 

перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

35. Про розгляд клопотання 
Олександрійського 
професійного аграрного ліцею 
 
№ 91 від 29 січня 2021 року 

1. Надати дозвіл ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ 
ПРОФЕСІЙНОМУ АГРАРНОМУ ЛІЦЕЮ на 
розробку проекту землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі з метою 
відведення у постійне користування земельних 
ділянок орієнтовною загальною площею 376078,45 
кв.м, у т.ч. ріллі 376078,45 кв.м (площами 337370 
кв.м, 32236 кв.м, 6472,45 кв.м) для дослідних та 
навчальних цілей за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, які 
знаходяться у користуванні Олександрійського 
професійного аграрного ліцею з 18.05.1962 на 
підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 
18.02.1961 № 127-р 

 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

36. Про затвердження 
передавального акта 
Звенигородської сільської ради 
 
№ 98 від 29 січня 2021 року 

2. Голові комісії з реорганізації Звенигородської 
сільської ради подати передавальний акт 
державному реєстратору для проведення 
державної реєстрації реорганізації юридичної 
особи в порядку, визначеному чинним 
законодавством України 

 
 

До 29.01.2021 Чемерис І.А., 
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Альпов А.В.,  начальник 
юридичного управління 
міської ради 
Контроль: Чемерис І.А., 
заступник міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів ради 

п.2 залишити на контролі. 
Скляр Ю.А. 
15.04.2021. 
 
 

37. Про затвердження 
передавального акта 
«Олександрійської селищної 
ради» міста Олександрії 
Кіровоградської області 
 
№ 99 від 29 січня 2021 року 

4. Доручити виконавчому комітету 
Олександрійської міської ради передати на баланс 
виконавчих органів, комунальних підприємств, 
установ та закладів об’єкти нерухомого майна, 
земельні ділянки, транспортні засоби та інше 
майно, що перейшло до комунальної власності 
Олександрійської міської ради відповідно до 
передавального акта 

До 29.01.2021 Чемерис І.А., 
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Альпов А.В.,  начальник 
юридичного управління 
міської ради 
Контроль: Чемерис І.А., 
заступник міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів ради 

п.2 залишити на контролі. 
Скляр Ю.А. 
15.04.2021. . 
 

38. Про передачу 
багатоквартирного житлового 
будинку по проспекту 
Соборному, 118 в управління 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 
«Соборний 118» 
 
№ 114 від 26 лютого 2021 року 

3. Комісії протягом 14 календарних днів з 
моменту набуття чинності даним рішенням скласти 
акт приймання-передачі багатоквартирного 
житлового будинку по проспекту Соборному, 118 
та подати його на затвердження виконавчому 
комітету міської ради.  

4. Комунальному підприємству «Житлогосп» 
вирішити згідно з чинним законодавством всі 
організаційні питання 

До 15.03.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Сулятицький М.М., 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Станом на 16.04.2021 в стадії 
підписання акт приймання-
передачі.  
 
 
Залишити на контролі. 
Станом на 13.08.2021 виконано, 
передано 
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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 

Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів  

 

39. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 125 від 26 лютого 2021 року 

9. Дати дозвіл МУТАФУ Павлу Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки площею 0,0471 га по вул. Діброви, 38 для 
уточнення конфігурації та площі земельної ділянки. 

Змінити площу земельної ділянки з «0,0471 га» 
на «0,0896 га».  

Мутафу П.М. спільно з іншими співвласниками 
нерухомого майна протягом 6 місяців оформити 
технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки 

До 26.08.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 10. Внести зміни до договору від 04.04.2018  
оренди земельної ділянки по вул. Діброви, 38, 
уточнивши склад орендарів на: 

- територіальна громада Олександрійського 
району в особі Олександрійської районної ради 
(4/25 частки), 

- публічне акціонерне товариство «Національна 
акціонерна страхова компанія «Оранта» (3/50 
частки), 

- Діденко Володимир Васильович (3/10 частки), 
- Балабанов Михайло Олександрович (12/50 

частки), 
- Мутаф Павло Миколайович (12/50 частки). 
Визначити орендну ставку для нових орендарів 

(Олександрійської районної ради, Балабанова 
М.О., Мутафа П.М.) у розмірі 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Оформити відповідні зміни до договору оренди 
після уточнення меж та площ земельної ділянки 

   Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

40. Про передачу нерухомого 
майна 
Пантаївській територіальній 
громаді 
 
№ 126 від 26 лютого 2021 року 

2. Виконавчому комітету Олександрійської міської 
ради вжити всіх необхідних заходів та забезпечити 
передачу об’єкта нерухомого майна після 
прийняття відповідного рішення Пантаївської 
селищної ради 

До 26.04.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
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 

41. Про надання дозволу на 
придбання автобусів на умовах 
фінансового лізингу КП 
«Олександрійський транспорт» 
Олександрійської міської ради 
 
№ 182 від 14 травня 2021 року 
 

3. Зобов’язати директора комунального 
підприємства «Олександрійський міський 
транспорт» Олександрійської міської ради 
КОНОВАЛОВА Олександра Володимировича після 
виплати платежів, передбачених умовами 
фінансового лізингу, виконати дії відносно 
оформлення документів, що підтверджують право 
власності на предмет лізингу, та відобразити 
загальну суму коштів по лізингу шляхом 
збільшення суми основних засобів. 

4. Фінансовому управлінню Олександрійської 
міської ради при виконанні бюджету 
Олександрійської територіальної громади у 2021 
році та формуванні проекту бюджету 
Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 роки передбачити кошти для забезпечення 
виконання зобов’язань КП «Олександрійський 
транспорт» Олександрійської міської ради за 
договором фінансового лізингу відповідно до його 
умов та згідно з вимогами законодавства 

До червня  
2026 року 

Шклярук Ю.В., 
заступник міського 
голови з питань на 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Коновалов О.В., директор 
комунального підприємства 
«Олександрійський міський 
транспорт» Олександрійської 
міської ради. 
Лукашов О.С., начальник 
фінансового управління 
міської ради 
Контроль: Шклярук Ю.В., 
заступник міського голови з 
питань на діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія міської ради з 
питань економічної і 
інвестиційної політики, 
планування, бюджету, 
фінансів та соціально-
економічного розвитку 

План заходів буде виконано після 
останнього лізингового платежу, а 
саме: у червні 2026 року. 
Коновалов О.В. 03.08.2021 
 
На контролі. 
Лукашов О.С. 03.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

42. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 01.10.2019 
№ 804 «Про розгляд земельних 
і майнових питань» 
 
№ 187 від 14 травня 2021 року 

1. Внести зміни до пункту 12 рішення міської ради 
від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд земельних і 
майнових питань щодо доповнення умовами 
прийняття будівлі до комунальної власності та 
викласти його в редакції: 

«12. Надати згоду на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на балансовий 
облік комунального підприємства «Житлогосп» 
адміністративної будівлі загальною площею 482,9 
кв.м по вул. Козацькій, 41а в м. Олександрії, що 
належить Державі в особі Національної поліції 
України, разом із земельною ділянкою, на якій 
розташована дана будівля, площею 0,0890 га, з 
умовою використання його як приміщення фізичної 
культури і спорту для забезпечення підготовки 
спортсменів шляхом проведення фізкультурно-
оздоровчих та навчально-тренувальних занять до 
участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 
та з умовою не відчужувати у приватну власність. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської 
ради забезпечити здійснення організаційно-
правових заходів щодо виконання даного рішення 

До 14.11.2021 Гугленко Ю.О.,  
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Ярошевський А.В.,  
начальник відділу молоді та 
спорту міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О.,  
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради.  
Постійна комісія міської ради з 
питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Пакет документів на передачу 
готується обласним 
департаментом поліції для 
узагальнення та передачі 
Міністерству економічного 
розвитку. 
А.Ярошевський, 08.08.2021. 
 
Станом на 13.12.2021  
знаходиться на контролі. 
В.Горенко, 13.12.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

43. Про земельну ділянку за 
адресою: сел. Олександрійське, 
вул. Павла Кравченка, 51 
 
№ 189 від 14 травня 2021 року 
 

1. Надати КОЛІСНИКУ Олександру Хомичу дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) орієнтовною площею 0,0987 га за 
адресою: сел. Олександрійське, вул. Павла 

До 14.11.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
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 

Кравченка, 51.  
Коліснику О. Х. у 6-місячний термін оформити 

технічну документацію по визначенню меж 
земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження 

Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 
 

44. Про земельні ділянки за 
адресою: с. Головківка, 
вул. Центральна, 277   
 
№ 190 від 14 травня 2021 року 

1. Погодити КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні у власність 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0868 га в с. Головківка по 
вул. Центральній, 277 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,8812 га в 
с. Головківка по вул. Центральній (біля будинку 
№ 277) для ведення особистого селянського 
господарства та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Кузьменко Л. І. у 6-місячний термін оформити 
проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надати його міській раді на 
затвердження 

До 14.11.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 
 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

45. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 192 від 14 травня 2021 року 

1. Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПРОЛІСОК» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування магазину 
орієнтовною площею 0,0741 га за адресою: 
м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 4. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

ТОВ «Пролісок» протягом 6 місяців оформити 
технічні документи по визначенню меж земельної 
ділянки та подати їх на затвердження 
Олександрійській міській раді разом з заявою про 
оренду земельної ділянки 

До 14.11.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 
 

Судово-претензійна робота.  
Залишити на контролі, 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 29. Надати ЦУРКАН Аллі Миколаївні в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну 
ділянку площею 0,0411 га в м. Олександрії на 
пл. Соборній, 27е для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд.  

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Цуркан А.М. у 2-місячний термін оформити 
договір оренди земельної ділянки. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 
рішення міської ради від 05.11.2019 № 823 «Про 
оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 
27б, 27в, 27д, 27е» щодо передачі в оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. 

 
 
 
 
 
 
 

До 14.07.2021 

  Залишити на контролі, 
Ю.Крисанова 28.08.2021 
 
Внесено зміни, рішення міської 
ради № 336 від 26.11.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
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 

Соборна, 27е терміном на 1 рік 
46. Про відведення земельних 

ділянок в оренду Проквас Г.І., 
Проквас А.В., Проквасу В.В. 
 
№ 193 від 14 травня 2021 року 
 

3. Надати ПРОКВАС Ганні Іванівні в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну 
ділянку площею 0,0611 га за адресою: м. 
Олександрія, пл. Соборна, 27в для будівництва та 
обслуговування будівель.  

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Проквас Г.І. у 2-місячний термін оформити 
договір оренди земельної ділянки. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 
рішення міської ради від 05.11.2019 № 823 «Про 
оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 
27б, 27в, 27д, 27е» щодо передачі в оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. 
Соборна, 27в терміном на 1 рік 

До 14.07.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Залишити на контролі, 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

47. Про заборону випалювання 
рослинності на орендованих 
земельних ділянках 
 
№ 197 від 14 травня 2021 року 
 

1. Передбачити під час укладення договорів на 
оренду земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності встановлення 
вимог щодо заборони випалювання рослинності та 
дострокове розірвання договорів оренди у випадку 
порушення вимог протипожежної безпеки з боку 
орендарів земельних ділянок 

Постійно  Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

На постійному контролі. 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

48. Про затвердження висновків про 
ринкову вартість земельних 
ділянок 
 
№ 198 від 14 травня 2021 року 

2. Затвердити висновок про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки площею 0,2294 га за 
адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 56а  у сумі 
347567,00 гривень без ПДВ. 

Вважати експертну грошову оцінку вказаної 
земельної ділянки ціною її  продажу шляхом 
викупу. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради здійснити підготовку 
матеріалів для нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу вищевказаної земельної 
ділянки. 

Погодити здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки, а саме: 

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

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

До 14.07.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

49. Про земельну ділянку по 
вул. 6-го Грудня, 38а в 

1. Надати УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозвіл на 

До 14.11.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 

Залишити на контролі. 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
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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 

м. Олександрії 
 
№ 202 від 14 травня 2021 року 

розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування будівель та 
господарських споруд площею 0,1257 га за 
адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 38а, яка 
перебуває у постійному користуванні на підставі 
державного акта на право постійного користування 
від 25.03.1994  серія КР № 38. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж 
земельної ділянки та подати їх на затвердження 
Олександрійській міській раді 

міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль:  Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

50. Про постійне користування 
 
№ 204 від 14 травня 2021 року 

3. Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
за адресою: сел. Олександрійське, вул. Миру, 5 
площею 0,4278 га 

До 14.06.2021   Залишити  на контролі, 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

51. Про передачу майна з 
комунальної власності 
Олександрійської міської ради 
до комунальної власності 
Пантаївської селищної ради 
 
№ 217 від 14 травня 2021 року 
 

1. Передати у комунальну власність Пантаївської 
територіальної громади в особі Пантаївської 
селищної ради із комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради рухоме, нерухоме та 
інше майно, яке знаходиться за адресою: м. 
Олександрія, сел. Пантаївка, вул. Шахтарська, 3 
згідно з додатком. 

 
2. Виконавчому комітету Олександрійської міської 

ради вжити всіх необхідних заходів та забезпечити 
передачу майна після прийняття відповідного 
рішення Пантаївської селищної ради 

До 01.08.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступника 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Сулятицький М.М., 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступника міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі 

52. Про надання в тимчасове 
користування земельних ділянок 
на умовах особистого 
строкового сервітуту  
 
№ 235 від 07 липня 2021 року 

3. Надати дозвіл РИНГАЧУ Юрію Михайловичу на 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки площею 
0,0036 га в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня (біля 
житлового будинку № 137) для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки з 
«0,0036 га» на «0,0136 га».  

Рингачу Ю.М. у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

До 07.01.2022   Залишити на контролі, 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 17. Погодити КРЕМІНЬ Зінаїді Володимирівні 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0008 га в м. Олександрії по 

До 07.10.2021   Залишити на контролі. 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
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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 

просп. Будівельників (біля будівлі № 28) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років 
на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території  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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки площею 0,0008 га в 
м. Олександрії по просп. Будівельників (біля 
будівлі № 28). 

Визначити 3-місячний термін на оформлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки в м. Олександрії 
по просп. Будівельників (біля будівлі № 28). 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 21. Надати дозвіл НАБОЙЩИКОВІЙ Анастасії 
Сергіївні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки площею 0,0065 га в м. Олександрії по 
вул. Діброви (біля будинку № 72) для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки з 
«0,0065 га» на «0,0026 га».  

Набойщиковій А.С. у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

До 07.01.2022   Залишити на контролі. 
Ю.Крисанова 28.08.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

53. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 236 від 07 липня 2021 року 
 

43. Погодити ГУЩІНУ Андрію Андрійовичу місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 0,1510 га в м. Олександрії по 
вул. Леоніда Чернова, 51 в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років для будівництва та 
обслуговування будівлі магазину та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

Гущіну А.А. у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

До 07.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

54. Про оренду земельної ділянки 
за адресою: м. Олександрія, 
площа Соборна, 27в 
 
№ 237 від 07 липня 2021 року 
 

1. Встановити ПРОКВАС Ганні Іванівні на термін 
дії договору орендну ставку за оренду земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, площа 
Соборна, 27в площею 0,0611 га, наданої для 
будівництва та обслуговування будівель та споруд, 
у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  

Проквас Г.І. протягом 2 місяців укласти угоду про 
внесення змін до договору оренди земельної 

До 07.09.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Альпов А.В., начальник 
юридичного управління 
міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
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 

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

55. Про інвентаризацію земель 
 
№ 240 від 07 липня 2021 року  
 

1. Управлінню приватизації, оренди майна та 
землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою для розміщення Верболозівського 
кладовища. 

Юридичному управлінню міської ради надати 
пропозиції по урегулюванню питання щодо 
відведення земельних ділянок Войнівською 
сільскою радою за рахунок земель м. Олександрії, 
які містобудівною документацію передбачені під 
кладовище. 

До 07.10.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

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

Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 8.  Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культури, освіти та охорони 
здоров’я за адресами:  

- с. Головківка, вул. Центральна, 193, 
- с. Ізмайлівка, вул. Центральна, 84, 
- с. Ізмайлівка, вул. Набережна, 1а, 
- с. Піщаний Брід, вул. Шевченка, 4, 
- с. Пустельникове, вул. Берегова, 1а, 
- с. Ізймайлівка, вул. Центральна, 47,  
- с. Головківка, вул. Соборна, 50, 
- с. Ізмайлівка, вул. Центральна, 59, 
- сел. Олександрійське, вул. Садова, 16а. 
Доручити управлінню приватизації, оренди майна 

та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаних технічних документацій із 
землеустрою. 

До 07.10.2021   Станом на 13.08.2021 перебуває на 
контролі. 
 
Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

56. Про затвердження міської 
соціальної Програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі на 
період до 2025 року 
 
№ 253 від 31 серпня 2021 року 

2. Виконавчим органам міської ради, 
територіальним органам міністерств і відомств 
України в місті забезпечити: 

а) виконання Програми у повному обсязі та у 
визначені терміни; 

б) надання інформацій про хід виконання 
Програми управлінню соціального захисту 
населення міської ради: до 5 січня та 5 липня. 

3. Управлінню соціального захисту населення 
міської ради забезпечити проведення моніторингу 

 
 
 
 
 

Щорічно 
до 05 січня 
та 05 липня 

 
Щорічно 

Чемерис І.А., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Назаренко О.А., начальник 
управління соціального 
захисту населення міської 
ради 
Контроль: Чемерис І.А., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради. 
Постійна комісія міської ради з 
питань охорони здоров’я, 

В процесі опрацювання 
О.Назаренко 04.10.2021 
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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 

стану виконання Програми та надання 
узагальненої інформації департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації до 10 
січня та 
10 липня 

до 10 січна 
та 10 липня 

материнства, дитинства, 
соціального захисту 
населення  

57. Про передачу 
багатоквартирного житлового 
будинку по 
вул. Григорія Усика, 62 в 
управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Центральний 62» 
 
№ 260 від 31 серпня 2021 року 

3. Комісії протягом 14 календарних днів з 
моменту набуття чинності даним рішенням скласти 
акт  приймання-передачі  багатоквартирного  
житлового будинку по вул. Григорія Усика, 62 та 
подати його на затвердження виконавчому 
комітету міської ради.  

4. Комунальному підприємству «Житлогосп» 
вирішити згідно з чинним законодавством всі 
організаційні питання 

До 14.09.2021 
 
 
 
 

До 30.09.2021 

Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Сулятицький М.М., 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Самойленко В.В., директор 
КП «Житлогосп» 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Станом на 27.09.2021 в процесі 
виконання.  
Залишити на контролі. 
В.В.Ціпов’яз 
27.09.2021. 
 
Залишити на контролі, 
М.М.Сулятицький, 10.12.2021 
 
Виконано, В.В.Самойленко. 
29.09.2021 

58. Про припинення комунального 
підприємства «Благоустрій» 
Олександрійської міської ради 
шляхом ліквідації 
 
№ 262 від 31 серпня 2021 року 

3. Встановити строк подання кредиторами вимог 
2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про 
припинення у спеціальному засобі масової 
інформації. 

4. Ліквідаційній комісії: 
- у триденний термін з дня прийняття рішення 

повідомити державного реєстратора про 
припинення комунального підприємства 
«Благоустрій» Олександрійської міської ради 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 повідомлення про 
припинення підприємства вжити заходів до 
виявлення кредиторів та письмово їх повідомити 
про припинення підприємства 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 

До 01.12.2021 
 
 
 
 
 

До 03.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 

До 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 

До 28.02.2022 

Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Сулятицький М.М., 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Питання на стадії вирішення. 
Сулятицький М.М. 
27.09.2021. 
 
Станом на грудень 2021 року 
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 

затвердження міської ради 
59. Про надання в тимчасове 

користування земельних ділянок 
на умовах особистого 
строкового сервітуту  
 
№ 272 від 31 серпня 2021 року 

1. Погодити ДАНІЛЬЧЕНКУ Юрію 
Володимировичу, особі з інвалідністю із 
захворюваннями опорно-рухового апарату, яка має 
право на отримання земельної ділянки для 
встановлення гаража для автомобіля з ручним 
керуванням поблизу місця проживання, місце 
розташування земельної ділянки  орієнтовною 
площею 0,0030 га по просп. Соборному (суміжно з 
житловим будинком № 132) в тимчасове 
користування терміном на 10 (десять) років на 
умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди – металевого 
гаража 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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки площею 0,0030 га в 
м. Олександрії по 
просп. Соборному (суміжно з житловим будинком 
№ 132). 

Визначити 3-місячний термін на оформлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки в м. Олександрії 
по просп. Соборному (суміжно з житловим 
будинком  
№ 132) 

До 30.11.2021 
 

Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

60. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 273 від 31 серпня 2021 року 

1. Погодити ТЕРНОВСЬКІЙ Ірині Олександрівні 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною загальною площею 0,0596 га в м. 
Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5 в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років для 
будівництва та обслуговування будівлі та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

Терновській І.О. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 

До 28.02.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 10. Погодити МІШИНІЙ Яні Віталіївні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
загальною площею 4,1899 га в с. Піщаному Броді в 
оренду строком на 20 (двадцять) років для 
сінокосіння і випасання худоби та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

До 28.02.2022   Станом на грудень 2021 року 
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 

Мішиній Я.В. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 

 12. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в сел. Олександрійському 
по вул. Трудових Резервів, 13.  

Надати дозвіл ЛИТВИНЕНКУ Руслану 
Олександровичу на розробку проекту землеустрою 
по зміні цільового призначення земельної ділянки в 
сел. Олександрійському по вул. Трудових Резервів, 
13  площею 0,3314 га, наданої для обслуговування 
будівель та споруд, з «03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської 
забудови» на «11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості».  

Литвиненку Р.О. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки 

До 28.02.2022   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 21. Надати ЛАДИЧЕНКУ Володимиру 
Володимировичу дозвіл на проведення 
інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності за адресою: проїзд Поліграфістів, 6а та 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель. 

За результатами інвентаризації передбачити 
внесення змін до Державного земельного кадастру 
в частині розмірів (площі) та конфігурації земельної 
ділянки (код КВЦПЗ J.12.08) площею 0,6003 га за 
адресою: проїзд Поліграфістів, 6а 

До 31.10.2021   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 45. Затвердити технічну документацію щодо 
відведення земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Озерній, 3.  

Надати ХОРУНЖОМУ Олегу Леонідовичу в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку в 
м. Олександрії по вул. Озерній, 3 площею 0,0515 га 
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 до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 3%. 

Хорунжому О.Л. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 31.10.2021   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 49. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

До 31.10.2021   Станом на грудень 2021 року 
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 

телекомунікацій площею 0,1200 га за адресою: 
с. Королівка, Олександрійський район, 
Кіровоградська область. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади на 
земельну ділянку площею 0,1200 га за адресою: 
с. Королівка, Олександрійський район, 
Кіровоградська область. 

Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «УКРТАУЕР» в оренду терміном 
на 5 (п’ять) років земельну ділянку в с. Королівка 
площею 0,1200 га для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій (для розміщення 
споруди-вежі). 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

ТОВ «УКРТАУЕР» необхідно протягом 2 місяців 
укласти договір оренди земельної ділянки 

61. Про інвентаризацію земель 
 
№ 274 від 31 серпня 2021 року 

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельних 
ділянок орієнтовними площами 5,6605 га, 19,2840 
га та 30,6118 га на території с. Головківки під 
громадські пасовища. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради замовити розробку технічних 
документацій із землеустрою на вищевказані 
земельні ділянки 

До 30.11.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 2. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельних 
ділянок під водоймами орієнтовними площами 
2,8486 га (ставок кар’єрний), 4,2563 га (ставок) та 
17,1869 га (ставок «Надія») на території 
с. Головківки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради замовити розробку технічних 
документацій із землеустрою на вищевказані 
земельні ділянки 

До 30.11.2021   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

 3. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки під земляним насипом для 
рекультивованих земель площею 25,1020 га на 
території с. Головківки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради замовити розробку технічної 
документації із землеустрою на вищевказану 

До 30.11.2021   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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земельну ділянку 
62. Про дозвіл на відновлення  

меж земельної ділянки по  
пров. Кіндрата Рожнова, 25 
 
№ 276 від 31 серпня 2021 року 

1. Надати приватному акціонерному товариству 
«УКРАГРОМАШСЕРВІС» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування будівель та 
господарських споруд площею 3,1371 га за 
адресою: м. Олександрія, пров. Кіндрата Рожнова, 
25, яка знаходиться у  користуванні на підставі 
державного акта на право постійного користування 
землею серії КР № 216 від 22.08.1997. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

ПАТ «Украгромашсервіс» необхідно протягом 
6 місяців оформити технічні документи по 
визначенню меж земельної ділянки та вжити 
заходи щодо реєстрації речових прав на право 
користування земельною ділянкою 

До 01.03.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

63. Про проведення земельних 
торгів 
 
№ 281 від 31 серпня 2021 року 

5. Надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0500 га в м. Олександрії по 
вул. Героїв Сталінграда, 15а  в оренду терміном на 
49 років шляхом продажу права її оренди на 
земельних торгах. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проекту землеустрою 

До 31.11.2021 
До 31.11.2021 

 

Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
 

64. Про затвердження в новій 
редакції Положення про відділ 
молоді та спорту 
Олександрійської міської ради 
та посилення фінансової 
самостійності відділу молоді та 
спорту Олександрійської міської 
ради 
 
№ 291 від 05 жовтня 2021 року 

4. З метою запровадження бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності управлінню 
справами міської ради в термін до 01 січня 2022 
року забезпечити складання індивідуального 
кошторису відділу молоді та спорту 
Олександрійської міської ради, плану асигнувань 
загального фонду бюджету, плану спеціального 
фонду за кожною виконуваною ним програмою 
(функцією) 

 

До 01.01.2022  Чемерис І.А., 
заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Завалій С.В., керуючий 
справами виконавчого 
комітету 
Танасова Т.І., начальник 
відділу бухгалтерського обліку 
та звітності, головний 
бухгалтер управління 
справами міської ради 
Контроль: Чемерис І.А., 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради. 
Постійна комісію міської ради 
з питань освіти і науки, 
культури і туризму, 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді та спорту  

 

65. Про передачу багатоквартирних 
будинків селища Пантаївки 

2. Управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 

До 01.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 

Сулятицький М.М., 
начальник управління 

Вирішуються організаційні 
питання. 
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№ 292 від 05 жовтня 2021 року 
 

Олександрійської міської ради вжити всіх 
необхідних заходів та забезпечити передачу 
багатоквартирних будинків, визначених даним 
рішенням, у комунальну власність Пантаївської 
територіальної громади 

 

міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

житлово-комунального 
господарства, архітектури 
та містобудування міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійну комісію міської ради 
з питань комунальної 
власності, житлово-
комунального господарства, 
містобудування, архітектури, 
будівництва та раціонального 
використання природних 
ресурсів  

Залишити на контролі. 
Сулятицький М.М. 22.11.2021 

66. Про розробку комплексного 
плану просторового розвитку 
території Олександрійської 
територіальної громади  
 
№ 298 від 05 жовтня 2021 року 

2. Виконавчому комітету створити тимчасовий 
консультативно-дорадчий орган – робочу групу для 
проведення та опрацювання результатів 
громадського обговорення з формування завдання 
на розроблення комплексного плану 

До 19.10.2021 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Завалій С.В., керуючий 
справами виконавчого 
комітету 
Ігнатьєва Т.Ю., начальник 
відділу архітектури та 
ремонтно-будівельних робіт 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та 
містобудування міської ради, 
головний архітектор міста 
Олександрії 
Сулятицький М.М., 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Макаренко С.Д.,  
начальник управління 
інформаційної політики та 
цифрової трансформації 
міської ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія міської 
ради з питань комунальної 
власності, житлово-
комунального господарства, 
містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Залишити на контролі. 
Т.Ігнатьєва.23.11.2021 
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 3. Управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради: 

- виступити замовником розробки 
комплексного плану; 

- визначити в установленому порядку 
розробника комплексного плану та укласти з ним 
договір; 

- забезпечити розроблення зазначеної 
документації за рахунок коштів міського бюджету 
та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством 

   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

67. Про надання в тимчасове 
користування земельних ділянок 
на умовах особистого 
строкового сервітуту  
 
№ 306 від 05 жовтня 2021 року 

3. Погодити КУБКІНІЙ Оксані Анатоліївні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0757 га в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасових 
споруд – ігрових атракціонів за рахунок земельної 
ділянки загальною площею 1,4770 га в 
м. Олександрії по просп. Соборному, 89), з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території, при умові дотримання санітарних норм і 
правил та надати дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо визначення меж 
сервітуту. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Кубкіну О.А.. 

Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації 

До 05.01.2022 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

68. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 307 від 05 жовтня 2021 року 

1. Поділити земельну ділянку за адресою: 
с. Пустельникове, навпроти домоволодіння № 15 
по вул. Лісовій площею 0,7619 га  для городництва 
на дві окремі земельні ділянки площами 0,2937 га 
та 0,4682 га та надати ВЕРБІВСЬКІЙ Тетяні 
Сергіївні дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

Вербівській Т.С. в 6-місячний термін оформити 
документацію по поділу земельної ділянки та 
надати її міській раді на затвердження 

До 05.04.2022 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі 
міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 2. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду загальною 
площею 0,0025 га за адресою: м. Олександрія, 
Користівське шосе (біля земельної ділянки № 2) 
для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії (КТП № 1113).  

Надати ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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земельну ділянку для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(КТП № 1113)  

 3. Погодити КУРУП Надії Миколаївні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,2402 га в с. Головківці по вул. Суворова 
в оренду строком на 10 (десять) років для 
городництва, та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Куруп Н.М. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 4. Погодити АРТЕМЕНКО Наталії Дмитрівні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,6000 га в с. Головківці по вул. Соборній 
в оренду строком на 10 (десять) років для 
городництва, та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Артеменко Н.Д. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 5. Затвердити технічну документацію щодо поділу 
та об’єднання земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520382100:51:000:0893 у межах 
с. Головківки 

До 05.11.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 6. Надати БОДАК Нілі Миколаївні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,3000 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бодак Н.М.необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 7. Надати БОДАК Нілі Миколаївні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бодак Н.М.необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 9. Надати РУДЕНКО Раїсі Василівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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с. Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденко Р.В.і необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

 10. Надати РУДЕНКО Раїсі Василівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденко Р.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 11. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Д.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 12. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Д.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 13. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Д.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 14. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 
2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки 

 15. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1055) для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно 
у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 17. Надати БУДАРНОМУ Юрію Геннадійовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бударному Ю.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 20. Надати СНІЖКО Світлані Григорівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,5100 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сніжко С.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 21. Надати МЕЛАНЧЕНКО Наталії Іванівні в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меланченко Н.І. оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 22. Надати СОЛІНСЬКОМУ Петру Івановичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,2100 га) для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Солінському П.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 23. Надати МЕТКІЙ Ользі Григорівні в оренду До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
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терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткій О.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

залишається на контролі 

 24. Надати МЕТКІЙ Ользі Григорівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткій О.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 27. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку В.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 28. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку В.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 29. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку В.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 30. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 



35 

№ 
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 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко О.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

 31. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко О.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 32. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко О.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 33. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко О.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 37. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду загальною 
площею 0,5100 га за адресою: с. Головківка, 
вул. Затишна, 12 для городництва. 

Надати АБРАМЧУКУ Віктору Михайловичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Затишній, 12 
площею 0,5100 га  для городництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Абрамчуку В.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 39. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду загальною 
площею 1,6800 га за адресою: с. Піщаний Брід, 
вул. Соломко, 1 для сінокосіння і випасання 
худоби. 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Піщаному Броді по вул. Соломко, 1 площею 
1,6800 га для сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Павловській О.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

 40. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду загальною 
площею 0,3100 га за адресою: с. Піщаний Брід, 
вул. Шевченка (суміжно з № 5) для городництва. 

Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Піщаному Броді по вул. Шевченка (суміжно з № 
5) площею 0,3100 га для городництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Павловській О.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 43. Внести зміни до пункту 33 рішення міської 
ради від 14.05.2021 № 192 «Про оренду земельних 
ділянок» щодо зміни площі земельної ділянки з 
«0,0548 га» на «0,0713 га» та викласти даний пункт 
в редакції:  

«Погодити ЧУМАКУ Григорію Івановичу в оренду 
терміном до 14.04.2025 місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0713 га в 
м. Олександрії по Звенигородському шосе, 8/29 
для транспортної інфраструктури (з подальшим 
об’єднанням з земельною ділянкою з кадастровим 
номером 3510300000:17:615:0043) та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Чумаку Г.І. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження» 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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 45. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, Дніпропетровське шосе, 4. 

Надати закритому акціонерному товариству 
«АГРОАВТОСЕРВІС» в оренду терміном на 49 
(сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
1,5990 га в м. Олександрії по Дніпропетровському 
шосе, 4 для будівництва та обслуговування 
виробничих будівель та споруд. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ЗАТ «Агроавтосервіс» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 48. Надати КАПУСТІ Юрію Борисовичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,7200 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Капусті Ю.Б. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 49. Надати БІЛЯКУ Віктору Григоровичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,7200 га  для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Біляку В.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 51. Надати БРАТЧЕНКУ Олексію 
Володимировичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 
0,7200 га для сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Братченку О.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 52. Надати БРАТЧЕНКО Любові Олександрівні в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Братченко Л.О. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

 53. Надати РУДЕНКУ Василю Вікторовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденку В.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 54. Надати ПИЛИПЕНКУ Івану Єгоровичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку І.Є. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 55. Надати ПИЛИПЕНКУ Ігорю Івановичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га  для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку І.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 56. Надати СНІЖКУ Віктору Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сніжку В.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 58. Надати РУСКАЛБАЄВУ Сергію Саліховичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Рускалбаєву С.С. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 59. Надати КУРУПУ Миколі Вікторовичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 



39 

№ 
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 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Курупу М.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

 60. Надати КУРУПУ Миколі Вікторовичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Курупу М.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 64. Надати ПИЛИПЕНКУ Олександру Кириловичу 
в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку О.К. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 65. Надати ФЕДЧЕНКУ Івану Івановичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку 
поруч з с. Піщаним Бродом площею 0,3213 га для 
городництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Федченку І.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 66. Надати ФЕДЧЕНКО Валентині Миколаївні в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку поруч з с. Піщаним Бродом площею 0,5745 
га для городництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Федченко В.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 67. Погодити КОВАЛЕНКУ Миколі Миколайовичу 
місце розташування земельної ділянки площею 
3,0055 га поруч з с. Головківкою в оренду строком 
на 10 (десять) років для сінокосіння і випасання 
худоби  та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Коваленку М.М. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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затвердження 
 68. Погодити СІРЕНКУ Віктору Васильовичу місце 

розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 1,9838 га в с. Головківці по вул. 
Центральній в оренду строком на 2 (два) роки для 
сінокосіння і випасання худоби та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

СІРЕНКУ В.В. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 69. Надати ДАВИДЮКУ Дмитру Олександровичу 
в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку поруч з с. Пустельниковим площею 0,4000 
га для сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Давидюку Д.О. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 70. Надати ДАВИДЮКУ Дмитру Олександровичу 
в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку поруч з с. Пустельниковим площею 0,4517 
га для сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Давидюку Д.О. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 71. Погодити МАТВІЙЧУК Оксані Миколаївні 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,1000 га поруч з с. Піщаним 
Бродом в оренду строком на 10 (десять) років для 
сінокосіння і випасання худоби, а саме: земельної 
ділянки площею 0,9458 га та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

Матвійчук О.М. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

69. Про інвентаризацію земель 
 
№ 310 від 05 жовтня 2021 року 

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки орієнтовною площею 2,1812 га для 
розміщення єврейського кладовища в м. 
Олександрії по вул. Бессарабській. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради замовити розробку вищевказаної 

До 05.04.2022 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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технічної документації із землеустрою, оплату 
землевпорядних робіт покласти на благодійну 
організацію «Благодійний фонд І-ЕС-Джей-Еф 
Східна Європа» 

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

 2. Надати акціонерному товариству 
«УКРТЕЛЕКОМ» дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га 
для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку в 
м. Олександрії по пров. Таврійському, 11. 

Акціонерному товариству «Укртелеком» 
необхідно у 6-місячний термін оформити 
відповідну технічну документацію та подати її на 
затвердження міській раді 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 3. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в м. Олександрії по просп. Будівельників, 
28. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по просп. Будівельників, 28  
площею 0,2009 га 

До 05.12.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

70. Про проведення земельних 
торгів 
 
№ 312 від 05 жовтня 2021 року 

2. Надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 13,4219 га в м. Олександрії 
(біля земельної ділянки з кадастровим номером 
3510300000:15:764:0001) в оренду терміном на 10 
років шляхом продажу права її оренди на 
земельних торгах для ведення садівництва (з 
врахуванням існуючих державних актів). 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проекту землеустрою 

До 05.04.2022 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 3. Надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 13,4219 га в м. Олександрії 
(біля земельної ділянки з кадастровим номером 
3510300000:15:764:0001) в оренду терміном на 10 
років шляхом продажу права її оренди на 
земельних торгах для ведення садівництва (з 
врахуванням існуючих державних актів). 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проекту землеустрою 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 4. Надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 13,8438 га в м. Олександрії 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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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 

(біля земельної ділянки з кадастровим номером 
3510300000:15:764:0001) в оренду терміном на 10 
років шляхом продажу права її оренди на 
земельних торгах для ведення садівництва (з 
врахуванням існуючих державних актів). 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проекту землеустрою 

 5. Надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 13,8438 га в м. Олександрії 
(біля земельної ділянки з кадастровим номером 
3510300000:15:764:0001) в оренду терміном на 10 
років шляхом продажу права її оренди на 
земельних торгах для ведення садівництва (з 
врахуванням існуючих державних актів). 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проекту землеустрою 

До 05.04.2022  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

71. Про постійне користування  
 
№ 313 від 05 жовтня 2021 року 

2. Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОПЕРАТОР 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» у 
постійне користування земельну ділянку площею 
0,2280 га в м. Олександрії з кадастровим номером 
3510300000:02:096:0001 для обслуговування 
об’єктів газотранспортної системи 

До 05.12.2021 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 3. Передати земельну ділянку площею 0,2280 га 
в м. Олександрії з кадастровим номером 
3510300000:02:096:0001 до державної власності з 
комунальної власності Олександрійської 
територіальної громади 

До 05.12.2021  Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

72. Про надання дозволу 
комунальному підприємству 
«Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради 
на укладання мирових угод з АТ 
«НАК «Нафтогаз України» 
 
№ 317 від 12 жовтня 2021 року 

2. Уповноважити директора комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» ГРИБАЧОВУ 
Аллу Анатоліївну підписати від імені КП 
«Теплокомуненерго» Олександрійської міської 
ради мирові угоди з АТ «НАК «Нафтогаз України»  

До 12.12.2021 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Грибачова А.А., 
Директор комунального 
підприємства 
«Теплокомуненерго» 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

73. Про погодження Інвестиційної 
програми комунального 
підприємства 
«Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради 
на 2021-2022 роки 
 
№ 318 від 12 жовтня 2021 року 

1. Погодити Інвестиційну програму комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» на 2021-2022 
роки. 

2. Комунальному підприємству 
«Теплокомуненерго» кошти, передбачені на 
реалізацію Інвестиційної програми, включити до 
розрахунку тарифу на послугу з постачання 
теплової енергії. 

3. Відповідальність за виконання Інвестиційної 
програми покласти на директора комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» 

До 12.12.2021 Кузьменко С.А., 
міський голова 

Грибачова А.А., 
Директор комунального 
підприємства 
«Теплокомуненерго» 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія міської ради з 
питань комунальної власності, 
житлово-комунального 

Станом на грудень 2021 року 
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 

 господарства, архітектури, 
містобудування та 
раціонального використання 
природних ресурсів та з 
питань економічної і 
інвестиційної політики, 
планування, бюджету, 
фінансів та соціально-
економічного розвитку 

74. Про проведення звітів депутатів 
Олександрійської міської ради 
восьмого скликання перед 
виборцями  
 
№ 319 від 26 листопада 2021 
року 

3. Виконавчим органам міської ради забезпечити 
депутатів міської ради необхідними інформаційно-
аналітичними матеріалами для проведення звітів 
депутатів Олександрійської міської ради перед 
виборцями. 

4. Виконавчим органам міської ради, 
комунальним підприємствам і установам, 
старостам старостинських округів 
Олександрійської міської ради 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 прав 
людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності, етики та регламенту 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 

Щорічно в 
грудні 
поточного та 
в січні 
наступного 
року 

Косяк В.О., 
секретар міської 
ради 

Косяк В.О., секретар міської 
ради 
Контроль: Косяк В.О., 
секретар міської ради.  
Постійна комісія міської ради з 
питань прав людини, 
законності, гласності, 
антикорупційної політики, 
місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики 
та регламенту 

 

75. Про заохочення голів 
квартальних комітетів міста 
 
№ 321 від 26 листопада 2021 
року 
 

2. Начальнику фінансового управління міської 
ради Лукашову О.С. профінансувати видатки у 
межах кошторису Програми розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської ради на 
2021-2023 роки. 

3. Управлінню справами міської ради провести 
виплати згідно з додатком 

До 26.12.2021 Косяк В.О., 
секретар міської 
ради 

Лукашов О.С.,  
начальник фінансового 
управління міської ради. 
Контроль: Косяк В.О., 
секретар міської ради.  
Постійна комісія міської ради з 
питань економічної і 
інвестиційної політики, 
планування, бюджету, 
фінансів та соціально-
економічного розвитку 

 

76. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23 червня 2017 
року № 302 «Про квартальні 
комітети міста» 
 
№ 322 від 26 листопада 2021 
року 

2. Управлінню забезпечення діяльності міської 
ради повідомити головам квартальних комітетів 
міста та населенню Олександрійської 
територіальної громади про дане рішення. 

До 10.12.2021 Косяк В.О.,  
секретар міської 
ради 

Фуртак Л.В., начальник 
управління забезпечення 
діяльності міської ради 
Косяк В.О., секретар міської 
ради. 
 Постійна комісія міської ради 
з питань прав людини, 
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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 

законності, гласності, 
антикорупційної політики, 
місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики 

77. Про передачу 
багатоквартирного будинку по 
вул. Героїв Сталінграда, 19А в 
управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Героїв Сталінграда-19 
А»  
 
№ 327 від 26 листопада 2021 
року 

3. Комісії протягом 14 календарних днів з 
моменту набуття чинності даного рішення скласти 
акт приймання-передачі багатоквартирного 
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19А та подати 
його на затвердження виконавчому комітету 
міської ради 

До 09.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступника 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради. 

Сулятицький М.М., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Вирішуються організаційні питання 

4. Комунальному підприємству «Житлогосп» 
вирішити згідно з чинним законодавством всі 
організаційні питання 

Залишити на контролі, 10.12.2021 
М.М.Сулятицький 

78. Про передачу 
багатоквартирного будинку по 
вул. Героїв Сталінграда, 31 в 
управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Героїв Сталінграда-
31/21»  
 
№ 328 від 26 листопада 2021 
року 

3. Комісії протягом 14 календарних днів з 
моменту набуття чинності даного рішення скласти 
акт  приймання-передачі багатоквартирного 
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31 та подати 
його на затвердження виконавчому комітету 
міської ради 

До 09.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступника 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради. 

Сулятицький М.М., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

Вирішуються організаційні питання 

4. Комунальному підприємству «Житлогосп» 
вирішити згідно з чинним законодавством всі 
організаційні питання 

Залишити на контролі, 10.12.2021 
М.М.Сулятицький 

79. Про передачу 
багатоквартирного будинку по 
вул. Героїв Сталінграда, 29 в 
управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Добробут 29/21»  
 
№ 329 від 26 листопада 2021 
року 

3. Комісії протягом 14 календарних днів з 
моменту набуття чинності даного рішення скласти 
акт приймання-передачі багатоквартирного 
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 29 та подати 
його на затвердження виконавчому комітету 
міської ради 

До 09.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступника 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради. 

Сулятицький М.М., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 

Вирішуються організаційні питання 

4. Комунальному підприємству «Житлогосп» 
вирішити згідно з чинним законодавством всі 
організаційні питання 

Залишити на контролі, 10.12.2021 
М.М.Сулятицький 
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№ 
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зняття з контролю 

раціонального використання 
природних ресурсів 

80. Про надання згоди на 
безоплатну передачу об’єктів 
нерухомого майна з державної 
власності у комунальну 
власність Олександрійської 
територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради  
 
№ 330 від 26 листопада 2021 
року 

2. Доручити виконавчому комітету 
Олександрійської міської ради створити комісію 
для здійснення приймання-передачі об’єктів 
нерухомого майна 

До 09.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступника 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради. 

Завалій С.В., керуючий 
справами виконавчого 
комітету. 
Сулятицький М.М., начальник 
управління житлово-
комунального господарства, 
архітектури та містобудування 
міської ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Постійна комісія з питань 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та 
раціонального використання 
природних ресурсів 

 

81. Про надання в тимчасове 
користування земельних ділянок 
на умовах особистого 
строкового сервітуту  
 
№ 335 від 26 листопада 2021 
року 

2. Надати ГАВРИЩУКУ Віталію Вікторовичу в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років 
на умовах особистого строкового сервітуту 
земельну ділянку в м. Олександрії по просп. 
Соборному (напроти будівлі політехнічного 
коледжу)  для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0015 га з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Гаврищуку В.В. необхідно протягом місяця 
укласти договір особистого строкового сервітуту з 
управлінням приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 

До 26.02.2022 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступник 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі 
міської ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

6. Надати ЯЦЕНКО Людмилі Олексіївні в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років 
на умовах особистого строкового сервітуту 
земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Діброви 
(суміжно з міською поліклінікою) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0016 га з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Яценко Л.О. необхідно протягом місяця укласти 
договір особистого строкового сервітуту  

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

9. Погодити місце розташування земельних 
ділянок ЦВЄТКОВІЙ Аллі Анатоліївні площею 
0,0031 га, ДЗЮБІ Тетяні Анатоліївні площею 0,0031 

До 26.02.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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га та приватному підприємству «КСІМ» площею 
0,0042 га в тимчасове користування терміном на 1 
(один) рік на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасових споруд в м. 
Олександрії по вул. Козацькій (суміжно з будинком 
№ 41) за рахунок земельної ділянки загальною 
площею 0,0104 га, з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території, при умові 
дотримання санітарних норм і правил. 

Поділити земельну ділянку за адресою: 
м. Олександрія, вул. Козацька (суміжно з будинком 
№ 41) площею 0,0104 га для розміщення 
тимчасових споруд на три окремі земельні ділянки 
площами 0,0031 га, 0,0031 га та 0,0042 га та 
надати ЦВЄТКОВІЙ А.А., ДЗЮБІ Т.А.,  ПП «КСІМ» 
дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Цвєткову А.А., Дзюбу Т.А. та ПП «КСІМ» 

10. Погодити ВЛАСЕНКО Юлії Альбертівні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0036 га в м. Олександрії по 
вул. Першотравневій (біля житлового будинку № 
55) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 
років на умовах особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасової споруди з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території 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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0036 га в 
м. Олександрії по вул. Першотравневій (біля 
житлового будинку № 55)  

Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Власенко Ю.А. 

До 26.03.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

12. Надати МОСКАЛЕНКО Ірині в тимчасове 
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах 
особистого строкового сервітуту земельну ділянку 
в м. Олександрії по вул. Першотравневій (біля 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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житлового будинку № 55) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0007 з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Москаленко І. необхідно протягом місяця укласти 
договір особистого строкового сервітуту 

13. Погодити ПІВНЯКУ Вадиму Григоровичу місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0035 га в м. Олександрії по 
вул. Ярмарковій (біля будівлі № 19 по вул. 
Перспективній) в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової 
споруди з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території 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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0035 га в 
м. Олександрії по вул. Ярмарковій (біля будівлі № 
19 по вул. Перспективній). 

Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Півняка В.Г. 

До 26.02.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

14. Погодити САМОХВАЛУ Дмитру Дмитровичу 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0020 га в м. Олександрії по 
вул. Ярмарковій (біля будівлі № 19 по вул. 
Перспективній) в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової 
споруди з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території 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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0020 га в 
м. Олександрії по вул. Ярмарковій (біля будівлі № 
19 по вул. Перспективній). 

До 26.02.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації.  

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Самохвала Д.Д. 

15. Погодити ЗАЙЦЕВУ Максиму Вікторовичу 
місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0037 га в м. Олександрії по 
вул. Ярмарковій (біля будівлі № 52) в тимчасове 
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах 
особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасової споруди з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території 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 Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0037 га в 
м. Олександрії по вул. Ярмарковій (біля будівлі 
№ 52). 

Визначити 3-місячний термін на виготовлення 
вищевказаної землевпорядної документації. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради виступити замовником 
землевпорядної документації, платником 
визначити Зайцева М.В. 

До 26.02.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

82. Про оренду земельних ділянок 
 
№ 336 від 26 листопада 2021 
року 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Павла Кравченка, 1а. 

Надати ГРИГОРУ Миколі Вікторовичу в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну 
ділянку за адресою: сел. Олександрійське, 
вул. Павла Кравченка, 1а площею 0,1022 га для 
будівництва та обслуговування будівель та споруд. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Григору М.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки  

До 26.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступник 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі 
міської ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

2. Надати ОМЕЛЬЯНЕНКО Тетяні Іванівні в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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Омельяненко Т.І. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

3. Поновити ДЕНИСОВІЙ Нелі Петрівні терміном 
на 10 (десять) років договір оренди земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Діброви (біля 
поліклініки) площею 0,0028 га, наданої для 
обслуговування кіоску. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Денисовій Н.П. необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

4. Поновити ДЕНИСОВІЙ Нелі Петрівні терміном 
до 31.12.2022 договір оренди земельної ділянки в 
м. Олександрії по просп. Соборному (суміжно з 
будинком № 107) площею 0,0024 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Денисовій Н.П. необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

5. Поновити ПРОХОРЕНКУ Юрію Вікторовичу 
терміном на 40 (сорок) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Бульварній, 43 площею 0,1293 га, наданої для 
обслуговування виробничих будівель та споруд. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 5%. 

Прохоренку Ю.В. необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

6. Затвердити проєкт землеустрою по зміні 
цільового призначення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Пилипа Гриценка, 80. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Пилипа Гриценка, 80 
площею 0,9587 га, наданої для будівництва та 
обслуговування виробничих і адміністративних 
будівель та споруд, з «01.01 Для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва» 
на «11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості».  

Куцаєву В.О. необхідно у 2-місячний термін 
оформити угоду про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

7. Погодити ХАЧАТРЯН Неллі Геворгівні, До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
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МІТІШОВІЙ Олені Юріївні в оренду терміном на 49 
років місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0064 га в м. Олександрії по 
проїзду Поліграфістів  (біля будівлі № 6б) для 
будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури 
та надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Хачатрян Н.Г., Мітішовій О.Ю. необхідно у 
6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його 
міській раді на затвердження 

залишається на контролі 

8. Затвердити технічну документацію щодо 
відведення земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Ціолковського, 55.  

Надати КУЗЬМІНУ Андрію Леонідовичу в оренду 
терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку в 
м. Олександрії по вул. Ціолковського, 55 площею 
0,0591 га 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. 

Кузьміну А.Л. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

9. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном до 31.12.2022 договір оренди земельної 
ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля 
будинку № 107) площею 0,0046 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

10. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном до 31.12.2022 договір оренди земельної 
ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля 
гімназії № 1 на автобусній зупинці) площею 0,0028 
га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

11. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Першотравневій (суміжно з житловим 
будинком № 57) площею 0,0023 га, наданої для 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 



51 

№ 
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 

обслуговування павільйону. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 

від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

12. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном до 31.12.2022 договір оренди земельної 
ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (на 
автобусній зупинці біля житлового будинку № 98) 
площею 0,0012 га, наданої для обслуговування 
кіоску. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

13. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв 
Сталінграда, 14б площею 0,0048 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

14. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Григорія 
Усика (на існуючій автобусній зупинці суміжно з 
магазином «Бумеранг») площею 0,0006 га, наданої 
для обслуговування кіоску. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

15. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Перспективній (суміжно з житловим будинком 
№ 8)  площею 0,0017 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

16. Поновити приватному підприємству «КСІМ» До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
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терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. 6-го 
Грудня (біля житлового будинку № 143) площею 
0,0048 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

залишається на контролі 

17. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по 
просп. Будівельників (на існуючій зупинці «Будинок 
культури») площею 0,0025 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

18. Поновити приватному підприємству «КСІМ» 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинку № 31) площею 0,0012 
га, наданої для обслуговування кіоску. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ПП «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

20. Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПОБУТ» та товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ» в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по просп. 
Соборному, 162а площею 0,2883 га для 
будівництва та обслуговування комплексу 
будівель. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ТОВ «Побут» та ТОВ «Інтеграл» необхідно у 2-
місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

21. Надати СІРЕНКУ Роману Васильовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 
Сіренку Р.В. необхідно у 2-місячний термін 

оформити договір оренди земельної ділянки 
22. Надати АРТЕМЕНКО Марині Миколаївні в 

оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Артеменко М.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

23. Поновити фермерському господарству 
«ЗАДЕСЕНЕЦЬ» терміном на 10 (десять) років 
договір оренди земельної ділянки поруч з с. 
Піщаним Бродом площею 19,4221 га, наданої для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

ФГ «Задесенець» необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

24. Поновити фермерському господарству 
«КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії площею 
44,4639 га, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

ФГ «Кудря» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

25. Поновити фермерському господарству 
«КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії площею 
12,7236 га, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

ФГ «Кудря» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

36. Затвердити технічну документацію щодо 
встановлення (відведення) меж земельної ділянки 
в с. Головківці по вул. Центральній, 102б.  

Надати ЗАПАРІЙ Тетяні Анатоліївні в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Центральній, 102б 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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площею 0,1665 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Запарій Т.А.необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

38. Поновити ЯРЕМЕНКУ Олегу Васильовичу 
терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Садовій 
(суміжно з будинком № 12) площею 0,0024 га, 
наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Яременку О.В. необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

39. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0140 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0030 га та 11 ділянок площею 
0,0010 га кожна під опори в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років (під ПЛ-6кВ до проєктованої 
КТП по вул. Григорія Волкова в м. Олександрії) та 
надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду. 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» необхідно 
у 6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
подати на затвердження міської ради 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

40. Погодити ПИСКУН Тетяні Олексіївні місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,3729 га в оренду терміном на 10 
(десять) років для городництва в с. Головківці по 
вул. Центральній (суміжно з житловим будинком № 
255) та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду.  

Пискун Т.О. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду та надати дозвіл на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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ПрАТ «Кіровоградобленерго» необхідно 
у 6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження 

42. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0073 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0009 га та 7 ділянок площами 
0,0019 га, 0,0004 га, 0,0004 га, 0,0011 га, 0,0004 га, 
0,0011 га, 0,0011 га під опори в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років (під проєктовану КТП 
10/0,4 кВ та проєктовану повітряну лінію ПЛ 10 кВ) 
біля вул. Корнійчука в м. Олександрії та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

43. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0470 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0030 га, ділянка під ЩТП площею 
0,0030 га та 41 ділянка площею 0,0010 га кожна під 
опори  в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
(під КТП № 1306 та повітряну лінію ПЛ-04) в с. 
Марто-Іванівці та надати дозвіл на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

44. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0200 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0030 га та 17 ділянок площею 
0,0010 га кожна під опори в оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років (під КТП № 1128 та повітряну 
лінію ПЛ-04) по вул. Трудових Резервів в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

45. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,1030 га, а саме: ділянка під 
ЩТП площею 0,0030 га та ділянка площею 0,1000 
га під кабельну лінію в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП № 1017 та повітряну лінію 
ПЛ-04) по вул. Трудових Резервів та вул. 
Чайковського в м. Олександрії та надати дозвіл на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

46. Погодити приватному акціонерному До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
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Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0054 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0042 га та ділянка площею 0,0012 
га під опору  в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП 10/0,4 кВ та опору 
повітряної лінії ПЛ 10 кВ) по вул. Іванівській в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду 

залишається на контролі 

47. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0009 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТПс) на розі вул. Шевченка та 
вул. Василя Сухомлинського в м. Олександрії та 
надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

48. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0009 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТПс) на розі вул. Павла 
Кравченка в 
сел. Олександрійському та Новопразького шосе 
(Т1205) та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

49. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0050 га, а саме: ділянка під 
КТП площею 0,0040 га та ділянка площею 0,0010 
га під опору в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 
років (під КТП № 1096 та опору повітряної лінії ПЛ-
04) по вул. Іванівській в м. Олександрії та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

50. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 0,0330 га, а саме: ділянка під 
ЩТП площею 0,0030 га та ділянка площею 0,0300 
га під кабельну лінію в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП № 1309 та повітряну лінію 
ПЛ-04) по вул. Шкільній в с. Звенигородці  

та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

51. Погодити приватному акціонерному До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
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Відмітка про виконання або 
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товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під ЩТП) по вул. Леоніда Коваленка 
в м. Олександрії та надати дозвіл на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду 

залишається на контролі 

52. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП) по вул. Садовій в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

53. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під ЩТП) в районі вул. Ватутіна в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

54. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0029 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТПс) на розі вул. Миру та вул. 
Червоної в м. Олександрії та надати дозвіл на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

55. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під ЩТП) по вул. Багратіона в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

56. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП) по вул. Перспективній в м. 
Олександрії та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

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

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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площею 0,0030 га в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років (під КТП) по вул. Анатолія Кохана в 
м. Олександрії та надати дозвіл на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду 

58. Поновити КОЗАКОВІЙ Олені Вікторівні 
терміном до 31.12.2022 договір оренди земельної 
ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному 
(суміжно з кафе «Радуга») площею 0,0027 га, 
наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Козаковій О.В. необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений договір оренди земельної 
ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

59. Затвердити товариству з обмеженою 
відповідальністю «АГРОФІРМА «ДИМПРО» проєкт 
землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 
для переведення частини орендованої на підставі 
договору оренди від 25.06.2008 № 040838000008 
земельної ділянки площею 20,0 га до багаторічних 
насаджень (садів)  із загальної площі 59,0188 га. 

ТОВ «Агрофірма «Димпро» необхідно протягом 
2 місяців оформити відповідні зміни до договору 
оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

60. Надати МАРКОВУ Дмитру Андрійовичу дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування будівель і 
споруд площею 0,6061 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 28, яка 
знаходилася у  користуванні Маркова Андрія 
Васильовича на підставі державного акта на право 
постійного користування землею серії КР № 12 від 
30.11.1998. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної 
ділянки буде визначена після встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Маркову Д.А. необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж 
земельної ділянки та вжити заходи щодо 
оформлення речових прав на право користування 
земельною ділянкою 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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62. Затвердити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520383500:02:000:0848 у с. Гайку.  

Надати МУТИЦІ Валентині Георгіївні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Гайку площею 1,6187 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мутиці В.Г. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

63. Надати ОМЕЛЬЯНЕНКУ Юрію Васильовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Омельяненку Ю.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

64. Погодити КОЗИР Наталії Станіславівні місце 
розташування земельної ділянки площею 3,2220 га 
в с. Ізмайлівці в оренду строком на 10 (десять) 
років для сінокосіння і випасання худоби та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

Козир Н.С. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

65. Погодити СЕМЕНЦЮ Леоніду Миколайовичу 
місце розташування земельної ділянки площею 
0,9283 га біля с. Пустельникового в оренду строком 
на 10 (десять) років для сінокосіння і випасання 
худоби та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Семенцю Л.М. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

66. Погодити СОКУР Ірині Григорівні місце 
розташування земельної ділянки площею 0,6000 га 
в с. Головківці по вул. Миру в оренду строком на 10 
(десять) років для сінокосіння і випасання худоби 
та надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Сокур І.Г. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проєкт землеустрою щодо відведення 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження 

67. Припинити дію договору оренди земельної 
ділянки від 05.06.2019 , укладеного з Лебедем 
Ігорем Вікторовичем, в м. Олександрії по вул. 
Братській, 88 площею 0,5626 га, у зв’язку з 
відчуженням нерухомого майна.  

Лебедю І.В. необхідно протягом 2 місяців укласти 
угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки. 

Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЮВК ПРОМ» в оренду терміном 
на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. 
Олександрії по вул. Братській, 88 площею 0,5626 
га для будівництва та обслуговування будівель. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ТОВ «ЮВК ПРОМ» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

68. Затвердити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, Куколівське шосе, 5. 

Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «РТ-ГРУП» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
2,0348 га в 
м. Олександрії по Куколівському шосе, для 
будівництва та обслуговування виробничих 
будівель та споруд. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ТОВ «РТ-ГРУП» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

69. Надати КАПУСТІ Юрію Борисовичу в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в 
с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1035) для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Капусті Ю.Б. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

70. Надати КАПУСТІ Вірі Петрівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в с. 
Головківці площею 0,3000 га для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 



61 

№ 
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 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Капусті В.П. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

74. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 
0,0043 га під КТП № 1137 в м. Олександрії по пров. 
Волховському, 22 в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду зі зміною цільового призначення. 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-
місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду зі 
зміною цільового призначення та надати його 
міській раді на затвердження 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

75. Погодити приватному акціонерному 
товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 
0,0034 га під КТП № 1143 в м. Олександрії по пров. 
Волховському, 22 в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років  та надати дозвіл на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду зі зміною цільового призначення. 

ПАТ «Кіровоградобленерго» необхідно у 
6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду зі 
зміною цільового призначення та надати його 
міській раді на затвердження 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

76. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 140а 
площею 1,0000 га. 

Надати ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,4912 га в м. 
Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Зінкевичу О.С. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

77. Погодити ЗІНКЕВИЧУ Олександру 
Сергійовичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,4912 га в м. 
Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в  з 
 «02.03. Для будівництва і обслуговування 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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багатоквартирного житлового будинку» на «03.07. 
Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі». 

Зінкевичу О.С. необхідно у 6-місячний термін 
оформити проєкт землеустрою по зміні цільового 
призначення земельної ділянки та надати його 
міській раді на затвердження 

78. Затвердити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: с. 
Головківка, вул. Українська (суміжно з № 25) зі 
зміною КВЦПЗ з «16.00. Землі запасу» на «01.08. 
Для сінокосіння і випасання худоби». 

Надати КОРОПЕНКО Анні Вікторівні в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку за 
адресою: с. Головківка, вул. Українська (суміжно з 
№ 25) площею 1,0563 га для сінокосіння і 
випасання худоби зі зміною КВЦПЗ. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Коропенко А.В. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

83. Про оренду земельної 
ділянки в с. Головківці 
 
№ 337 від 26 листопада 2021 
року 

1. Надати КУРУПУ Віктору Миколайовичу в 
оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га для 
сінокосіння і випасання худоби. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Курупу В.М. необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки 

До 26.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 
 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

84. Про інвентаризацію земель 
 
№ 339 від 26 листопада 2021 
року 

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки біля с. Звенигородки орієнтовною площею 
12,6 га під водоймою (колишнім гранітним 
кар’єром, який затоплений водою). 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою 

До 26.05.2022 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступник 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

2. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій, 
31а орієнтовною площею 0,1341 га для 
будівництва та обслуговування комплексу 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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будівель. 
Доручити управлінню приватизації, оренди майна 

та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою 

3. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки в м. Олександрії по Новопразькому шосе, 
157 орієнтовною площею 3,2510 га для 
будівництва та обслуговування комплексу 
будівель. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

4. Дати дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Садовій, 3а 
орієнтовною площею 2,1427 га для будівництва та 
обслуговування комплексу будівель. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

5. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Заводській, 2/1. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по вул. Заводській, 2/1  площею 
0,8357 га  

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

9. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Культурній, 86а 
для обслуговування газової топкової. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по вул. Культурній, 86а  площею 
0,0076 га  

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

10. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 13а 
для обслуговування газової топкової. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
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 

в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 13а площею 
0,0072 га  

11. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 1в 
для обслуговування газової топкової. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 1в площею 
0,0126 га  

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

12. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. 
Олександрії суміжно з пров. Волховським, 22. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії суміжно з пров. Волховським, 22 
площею 5,1353 га.  

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії суміжно з пров. Волховським, 22 
площею 2,6146 га.  

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по пров. Волховському, 22 
площею 0,0034 га. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по пров. Волховському, 22 
площею 0,0043 га 

До 26.01.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

14. Дати дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2306 га 
за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 
4 для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі з господарськими спорудами, яка 
перебуває на балансі управління  культури і  
туризму Олександрійської міської ради.  

Доручити управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаної технічної документації із 
землеустрою 

До 26.12.2021 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

15. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земель на 
земельну ділянку в м. Олександрії по вул. 

До 26.01.2021 Станом на грудень 2021 року 
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 

Бессарабській площею 2,1812 га для розміщення 
єврейського кладовища. 

Зареєструвати право комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради на земельну ділянку 
в м. Олександрії по вул. Бессарабській площею 
2,1812 га 

85. Про проведення земельних 
торгів щодо земельної ділянки 
за адресою: м. Олександрія, 
пров. Станіслава Лазаревича 
(суміжно з будівлею № 5) 
 
№ 344 від 26 листопада 2021 
року 

2. Надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0543 га в м. Олександрії по 
пров. Станіслава Лазаревича (суміжно з будівлею 
№ 5)  в оренду терміном на 5 років шляхом 
продажу права її оренди на земельних торгах для 
ведення будівництва та обслуговування будівлі 
кафе (з врахуванням обмеження у вигляді 
самочинного будівництва). 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради забезпечити розробку вищевказаного 
проєкту землеустрою. 

До 26.01.2022   Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

86. Про погодження земельних  
ділянок у власність ОСББ  
 
№ 345 від 26 листопада 2021 
року 

1. Погодити об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «БЕРІЗКА-143/3» у 
власність земельну ділянку орієнтовною площею 
0,4276 га за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го 
Грудня, 143/3 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність. 

ОСББ «Берізка-143/3» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

До 26.04.2022 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступник 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

2. Погодити об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «ПОКРОВСЬКИЙ 51» у 
власність земельну ділянку орієнтовною площею 
0,6790 га за адресою: м. Олександрія, вул. 
Першотравнева, 51 для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

ОСББ «Покровський 51» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

До 26.04.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

3. Погодити об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «КАШТАН-143 А» у 
власність земельну ділянку орієнтовною площею 
0,2090 га за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го 
Грудня, 143а для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність. 

До 26.05.2022 Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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№ 
п/п 

Назва рішення міської ради 
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Відмітка про виконання або 
зняття з контролю 

ОСББ «Каштан-143 А» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

87. Про викуп земельної ділянки по 
вул. Довіри, 8 в 
сел. Олександрійському 
 
№ 346 від 26 листопада 2021 
року 

2. Надати дозвіл приватному підприємству 
«КЮЗАЛС» на викуп земельної ділянки за 
адресою: сел. Олександрійське, вул. Довіри, 8 
площею 0,7758 га для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі 
міської ради: 

- укласти договір з ПП «Кюзалс» 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 визначити 
термін розстрочення розрахунків по договору 
купівлі-продажу земельної ділянки 

До 26.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший 
заступник 
міського голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

88. Про земельну ділянку 
обслуговуючого кооперативу 
садового товариства «Жовтень» 
 
№ 349 від 26 листопада 2021 
року 
 

1. Надати обслуговуючому кооперативу садового 
товариства «ЖОВТЕНЬ» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,7816 га в 
м. Олександрії під землями загального 
користування садівницького товариства. 

Обслуговуючому кооперативу СТ «Жовтень» 
необхідно протягом 6 місяців оформити технічну 
документацію із землеустрою та подати її на 
затвердження міської ради. 

До 26.05.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

89. Про списання безнадійної 
заборгованості по орендній 
платі 
 
№ 353 від 26 листопада 2021 
року 

1. Визнати безнадійною заборгованість з 
орендної плати за користування нежитловими 
приміщеннями комунальної власності 
територіальної громади міста Олександрії, що 
виникла до 31 травня 2017 року, строк позовної 
давності якої минув, станом на 01 листопада 2021 
року за орендарями згідно з додатком.  

2. Дати дозвіл управлінню приватизації, оренди 
майна та землі Олександрійської міської ради 
списати безнадійну заборгованість відповідно до 
пункту 1 даного рішення 

До 26.12.2021 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

90. Про приватизацію частки 
нежитлової будівлі за адресою: 
м. Олександрія, просп. 
Соборний, 68 

1. Приватизувати шляхом продажу на 
електронному аукціоні 1/250 частки нежитлової 
будівлі (нежитлове приміщення загальною площею 
6,1 кв.м на 3 поверсі будівлі) за адресою: м. 

До 26.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 
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№ 354 від 26 листопада 2021 
року 
 

Олександрія, просп. Соборний, 68 із загальної 
частки у розмірі 87/200, що належить до 
комунальної власності Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради (номер запису про право власності 
7307153 від 13.10.2014) та перебуває на балансі 
комунального підприємства «Житлогосп» (код 
ЄДРПОУ 37015342). 

2. Внести до Електронної торгової системи 
«ProZorro. Продажі» інформацію про прийняте 
рішення після відбору операторів електронних 
майданчиків для організації проведення 
електронних аукціонів з продажу об’єктів малої 
приватизації державним підприємством 
«ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» 

виконавчих органів 
ради 

Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

91. Про нормативну грошову оцінку 
земель населених пунктів 
Олександрійської 
територіальної громади 
 
№ 355 від 26 листопада 2021 
року 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Олександрійської територіальної 
громади: 

- с. Звенигородка, 
- с. Марто-Іванівка, 
- с. Олександро-Степанівка, 
- сел. Олександрійське.  
Визначити управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради замовником 
вищевказаної документації. 

2. Управлінню приватизації, оренди майна та 
землі міської ради провести комплекс 
організаційних заходів з визначення суб’єкта 
господарської діяльності, який має передбачені 
законодавством повноваження на розробку 
технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель та буде здійснювати її виготовлення 

До 26.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

92. Про передачу земельної ділянки 
гаражному кооперативу № 6  
 
№ 356 від 26 листопада 2021 
року 

1. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в м. Олександрії по 
пров. Кармелюка у власність гаражного 
кооперативу № 6. 

Передати ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ № 6 у 
власність земельну ділянку площею 0,0656 га в 
м. Олександрії по пров. Кармелюка для 
колективного гаражного будівництва. 

Гаражному кооперативу № 6 зареєструвати 
право власності на земельну ділянку площею 
0,0656 га та вжити заходів щодо об’єднання 
земельних ділянок площею 0,0656 га  та площею 
1,7036 га  

До 26.01.2022 Гугленко Ю.О., 
перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Репенько О.А., начальник 
управління приватизації, 
оренди майна та землі міської 
ради. 
Контроль: Гугленко Ю.О., 
перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Постійна комісія з питань 
приватизації майна, житла, 
землі та регулювання 
земельних відносин 

Станом на грудень 2021 року 
залишається на контролі 

 
 
Секретар міської ради            Вікторія КОСЯК 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
від ___ ________ 2021 року № ____ 
 

Перелік рішень міської ради 7, 8 скликань, які знімаються з контролю 
 

№ 
п/п Номер і дата рішення Назва рішення 

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

2. № 143 від 16 вересня 2016 року Про створення комунальної установи «Інститут розвитку міста Олександрійської міської ради» 
 

3. № 156 від 16 вересня 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 

4. № 250 від 24 лютого 2017 року Про внесення змін до Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок, переданих в оренду 
5. № 285  від 28 квітня 2017 року Про зобов’язання звернутись до міської ради для оформлення права користування земельними ділянками 
6. № 287 від 28 квітня 2017 року Про надання дозволу на укладання договору для встановлення земельного сервітуту для забезпечення права проїзду на транспортному засобі 
7. № 10 від 05 грудня 2020 року Про початок реорганізації Звенигородської сільської ради та «Олександрійської селищної ради» міста Олександрії Кіровоградської області шляхом 

приєднання до Олександрійської міської ради 
8. № 336 від 08 вересня 2017 року Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах строкового сервітуту, в постійне користування, у власність (у т.ч. шляхом викупу) 

та в оренду 
9. № 399 від 22 грудня 2017 року Про відведення земельних ділянок в оренду та стягнення плати за землю 
10. № 22 від 24 грудня 2020 року Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради до комунальної власності Олександрійської міської ради 
11. № 481 від 27 квітня 2018 року Про викуп земельних ділянок 
12. № 639 від 21 грудня 2018 року Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
13. № 640 від 21 грудня 2018 року Про оренду земельних ділянок 
14. № 755 від 05 липня 2019 року Про оренду земельних ділянок 
15. № 828 від 05 листопада 2019 року Про дозвіл на інвентаризацію земель по вул. Героїв Сталінграда, 17, 19, 19а та просп. Соборному, 162/1 
16. № 909 від 21 лютого 2020 року Про розгляд клопотань Походенко О.Л. та ТОВ «ДХ Олександрія» 
17. № 910 від 21 лютого 2020 року Про інвентаризацію земель 
18. № 911 від 21 лютого 2020 року Про оренду земельних ділянок 
19. № 937 від 15 травня 2020 року Про оренду земельних ділянок 
20. № 968 від 03 липня 2020 року Про оренду земельних ділянок 
21. № 1004 від 28 серпня 2020 року Про інвентаризацію земель 
22. № 1014 від 29 вересня 2020 року Про розгляд земельних питань 
23. № 37 від 24 грудня 2020 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
24. № 39 від 24 грудня 2020 року Про оренду земельних ділянок 
25. № 41 від 24 грудня 2020 року Про викуп земельних ділянок 
26. № 42 від 24 грудня 2020 року Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3» 
27. № 47 від 24 грудня 2020 року Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 
28. № 51 від 24 грудня 2020 року Про передачу майна з комунальної власності Олександрійської міської ради до комунальної власності Пантаївської селищної ради 
29. № 53 від 24 грудня 2020 року Про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури зі спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до 

комунальної власності Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 
30. № 55 від 24 грудня 2020 року Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників та прийняття до комунальної власності Олександрійської територіальної громади 

комунального некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської районної ради Кіровоградської області» 
31. № 56 від 24 грудня 2020 року Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників та прийняття до комунальної власності Олександрійської територіальної громади 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» 
32. № 59 від 27 січня 2021 року Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

НКРЕКП щодо необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій 
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№ 
п/п Номер і дата рішення Назва рішення 

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг 
33. № 64 від 29 січня 2021 року Про робочу групу із розробки Статуту Олександрійської територіальної громади 
34. № 71 від 29 січня 2021 року Про зміну повного найменування Головківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Приютівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області 
35. № 72 від 29 січня 2021 року Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 
36. № 73 від 29 січня 2021 року Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу дошкільної освіти «Колосок» Приютівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 
37. № 83 від 29 січня 2021 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
38. № 84 від 29 січня 2021 року Про оренду земельних ділянок 
39. № 90 від 29 січня 2021 року Про інвентаризацію земель 
40. № 93 від 29 січня 2021 року Про проведення земельних торгів 
41. № 97 від 29 січня 2021 року Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» шляхом приєднання до територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії 

42. № 127 від 26 лютого 2021 року Про приватизацію незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 31а 
43. № 100 від 29 січня 2021 року Про прийняття майна комунального підприємства «Водолій» Приютівської селищної ради з комунальної власності Приютівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної власності Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
44. № 105 від 26 лютого 2021 року Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2020 рік 
45. № 115 від 26 лютого 2021 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярмарковій, 22 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Спортивне 22» 
46. № 122 від 26 лютого 2021 року Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо готовності 

Кіровоградської області до проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19 
47. № 124 від 26 лютого 2021 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
48. № 129 від 26 лютого 2021 року Про проведення земельних торгів 
49. № 140 від 02 квітня 2021 року Про проведення щорічного огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби» Олександрійської територіальної громади 
50. № 143 від 02 квітня 2021 року Про уповноваження старост Олександрійської міської ради на вчинення нотаріальних дій 

51.  № 144 від 02 квітня 2021 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Сухомлинського, 3А в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Феміда 3 А» 

52.  № 145 від 02 квітня 2021 року Про утворення скверу Героїв АТО 
53.  № 149 від 02 квітня 2021 року Про зміну повного найменування Олександрійського міського палацу культури 
54.  № 152 від 02 квітня 2021 року Про створення комунального підприємства «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради 
55.  № 157 від 02 квітня 2021 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
56.  № 158 від 02 квітня 2021 року Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935 «Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту» 
57.  № 159 від 02 квітня 2021 року Про оренду земельних ділянок 
58.  № 160 від 02 квітня 2021 року Про оренду земельної ділянки по вул. Шкільній, 9 
59.  № 161 від 02 квітня 2021 року Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
60.  № 162 від 02 квітня 2021 року Про викуп земельної ділянки по просп. Соборному, 107а 
61.  № 191 від 14 травня 2021 року Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
62.  № 194 від 14 травня 2021 року Про відведення земельних ділянок в оренду ТОВ «УкрАгроКом» 
63.  № 200 від 14 травня 2021 року Про інвентаризацію земель 
64.  № 201 від 14 травня 2021 року Про проведення земельних торгів 
65.  № 203 від 14 травня 2021 року Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а 
66.  № 204 від 14 травня 2021 року Про постійне користування 
67.  № 208 від 14 травня 2021 року Про викуп земельних ділянок 
68.  № 209 від 14 травня 2021 року Про приватизацію нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за адресою: м. Олександрія, просп. Будівельників, 28 
69.  № 210 від 14 травня 2021 року Про приватизацію нежитлових будівель за адресою: сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10 
70.  № 213 від 14 травня 2021 року Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік» 
71.  № 216 від 14 травня 2021 року 

 
Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до Кабінету Міністрів України стосовно проблемних питань оновленого 
механізму отримання житлових субсидій 
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№ 
п/п Номер і дата рішення Назва рішення 

72.  № 221 від 07 липня 2021 року Про місцеві податки і збори 
73.  № 223 від 07 липня 2021 року Про скасування державної реєстрації Статуту Олександрійської міської територіальної громади 
74.  № 225 від 07 липня 2021 року Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
75.  № 226 від 07 липня 2021 року Про уповноваження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради на вчинення 

нотаріальних дій 
76.  № 229 від 07 липня 2021 року Про затвердження детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської області 
77.  № 239 від 07 липня 2021 року Про оренду земельних ділянок за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда 
78.  № 242 від 07 липня 2021 року Про проведення земельних торгів 
79.  № 246 від 07 липня 2021 року Про земельну ділянку суміжно з пров. Волховським, 22 
80.  № 247 від 07 липня 2021 року Про приватизацію нежитлової будівлі за адресою: вул. Дніпровська, 31а 
81.  № 250 від 07 липня 2021 року Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
82.  № 251 від 07 липня 2021 року Про погодження земельної ділянки у постійне користування 
83.  № 252 від 31 серпня 2021 року Про затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади 
84.  № 258 від 31 серпня 2021 року Про передачу багатоквартирного житлового  будинку по проспекту Будівельників, 32а в управління об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку 

«Престиж 32а» 
85.  № 259 від 31 серпня 2021 року Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 7б в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зоряне 

89» 
86.  № 264 від 31 серпня 2021 року Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг м. Олександрії в с.Звенигородка 
87.  № 275 від 31 серпня 2021 року Про розгляд звернення гаражного кооперативу № 6 
88.  № 277 від 31 серпня 2021 року Про розгляд звернення Ділієва І.В. та Ділієва В.І. 
89.  № 278 від 31 серпня 2021 року Про оформлення права власності на земельні ділянки 
90.  № 279 від 31 серпня 2021 року Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 в постійне користування 
91.  № 282 від 31 серпня 2021 року Про прийняття автобуса у комунальну власність Олександрійської територіальної громади 
92.  № 285 від 05 жовтня 2021 року Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 

територіальної громади на 2021 рік» 
93.  № 286 від 05 жовтня 2021 року Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік» 
94.  № 288 від 05 жовтня 2021 року Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
95.  № 289 від 05 жовтня 2021 року Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 
96.  № 290 від 05 жовтня 2021 року Про перейменування топонімів Олександрійської територіальної громади 
97.  № 294 від 05 жовтня 2021 року Про передачу гуртожитку по проспекту Соборному, 136 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 136» 
98.  № 295 від 05 жовтня 2021 року Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 113 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-

113» 
99.  № 296 від 05 жовтня 2021 року Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Григорія Сокальського, 35 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-35» 
100.  № 297 від 05 жовтня 2021 року Про передачу багатоквартирного будинку по вул. 6-го Грудня, 137 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна оселя 

137» 
101.  № 308 від 05 жовтня 2021 року Про оренду земельних ділянок в с. Головківці 
102.  № 309 від 05 жовтня 2021 року Про оренду земельної ділянки в м. Олександрії, по вул. Діброви, 2б 
103.  № 316 від 05 жовтня 2021 року Про земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-в 
104.  № 323 від 26 листопада 2021 року Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2022 рік 
105.  № 332 від 26 листопада 2021 року Про надання дозволу на придбання житла 
106.  № 338 від 26 листопада 2021 року Про оренду земельних ділянок в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 21а 

 
 
 
Секретар міської ради             Вікторія КОСЯК 
 
 


