
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про постійне користування 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 141 Земельного кодексу України, враховуючи 
подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Припинити управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради право 

постійного користування на земельну ділянку площею 0,0379 га в м. Олександрії по вул. 6-го 
Грудня, 161 з кадастровим номером 3510300000:12:579:0010 (номер запису про інше речове 
право 9696875 від 18.05.2015) для будівництва та обслуговування будівель та споруд 
бібліотеки – філії № 6 міської централізованої бібліотечної системи, у зв’язку з передачею з 
балансу нежитлової будівлі. 

2) Змінити вид використання земельної ділянки площею 0,0379 га (кадастровий номер 
3510300000:12:579:0010) з «для будівництва та обслуговування будівель та споруд 
бібліотеки – філії № 6 міської централізованої бібліотечної системи» на «для будівництва та 
обслуговування нежитлової будівлі (колишньої бібліотеки)». 

3) Погодити комунальному підприємству «РИТУАЛ» у постійне користування 
земельну ділянку площею 0,8686 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0225) зі зміною 
цільового призначення з «16.00» на «03.12. Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування» для організації кладовища сіл Звенигородки та 
Олександро-Степанівки та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню 
земельної ділянки у постійне користування зі зміною цільового призначення земельної 
ділянки. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаного проекту землеустрою. 

4) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


