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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
РЕГЛАМЕНТУ, ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 
05 грудня 2016 року      м. Олександрія 
         Сесійна зала 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження списку присяжних по місту Олександрії для Олександрійського 

міськрайонного суду 
2. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя  

2017 року 
3. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
4. Про внесення доповнення до міської комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників АТО та вшанування пам‘яті загиблих на 2014-2020 роки 

5. Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 2017 рік 
6. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
7. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року 
8. Про міський бюджет на 2017 рік  
9. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 рік 
10. Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2017 рік 
11. Про Програму підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях та організації приписки і призову у м. Олександрії «Призовник» на 
2017 рік 

12. Про згоду на прийняття до комунальної власності 32-квартирного житлового 
будинку по вул. Тельмана, 10 в м. Олександрії 

13. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 

14. Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне 
користування, тимчасове користування на умовах строкового сервітуту та в оренду, про 
поділ земельних ділянок 

15. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2016 році, нежитлового 
приміщення по вул. Ярмарковій, 57 

16. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин в місті Олександрії  на 
2017-2020 роки 

17. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
18. Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство 

«Черемшина» 
19. Про придбання житла 
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1. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку присяжних по місту Олександрії для 
Олександрійського міськрайонного суду» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради  
на І півріччя 2017 року» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про заохочення голів квартальних комітетів міста» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до міської комплексної програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО та вшанування пам‘яті загиблих на 2014-2020 роки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: «Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання  
на 2017 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців  
2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: «Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
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11. СЛУХАЛИ: «Про Програму підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях та організації приписки і призову у м.Олександрії 
«Призовник» на 2017 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: «Про згоду на прийняття до комунальної власності 32-квартирного 
житлового будинку по вул. Тельмана, 10 в м. Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне 
користування, тимчасове користування на умовах строкового сервітуту та в оренду, про 
поділ земельних ділянок» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити: п.12.2 доповнити: надати дозвіл управлінню 
приватизації, оренди майна та землі міської ради на розробку технічної документації та 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з метою  об’єднання земельних 
ділянок з кадастровими номерами: 3510300000:15:724:0001, 3510300000:15:724:0002, 
3510300000:15:724:0003, 3510300000:15:745:0001, 3510300000:15:745:0002, 
3510300000:15:745:0003, 3510300000:15:752:0002, 3510300000:15:724:0004, 
3510300000:15:752:0001 
 
15. СЛУХАЛИ: «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2016 році, нежитлового 
приміщення по вул. Ярмарковій, 57» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин в місті 
Олександрії  на 2017-2020 роки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: «Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: «Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство 
«Черемшина»» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: «Про придбання житла» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. БАНКОВСЬКИЙ 


