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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 
 
20 лютого 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони публічного порядку 

та результати діяльності Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 
області у 2017 році 

2. Про підтримку звернення депутатів Фастівської міської ради до обласних рад, міських 
рад міст обласного значення, Народних депутатів України щодо приєднання до 
ініціативи по проведенню Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» з нагоди 100-
річчя проголошення Соборності України 

3. Про підтримку звернення депутатів Хмельницької міської ради 
4. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік 
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
6. Про розроблення детального плану території парку відпочинку ім. Т.Г.Шевченка по 

вул. Шевченка в м. Олександрія Кіровоградської області 
7. Про розроблення детального плану території на перехресті проспекту Соборного та 

вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія Кіровоградської області 
8. Про розроблення детального плану території в районі проспекту Соборного, 

пл. Соборної та вул. Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області 
9. Про передачу малоцінних необоротних матеріальних активів з балансового обліку 

управління культури і туризму міської ради 
10. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та 

продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
11. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
12. Про погодження земельної ділянки в постійне користування 
13. Про викуп земельної ділянки по вул. Айвазовського, 42в  
14. Про оренду земельних ділянок та проведення земельних торгів  
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і 

збори» 
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16. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель за ІІ півріччя 2017 року 

17. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 
міської програми приватизації за 2017 рік  

18. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання 
коштів від оренди та  приватизації майна комунальної власності територіальної громади 
міста за ІІ півріччя 2017 року 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб з метою створення індустріального парку «Олександрія» 

20. Про передачу земельної ділянки по пр. Соборному, 198 до державної власності 
21. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою: 

м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15 
22. Про перегляд орендних ставок за оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
23. Про звіт секретаря Олександрійської міської ради 
24. Різне: Інформація про звіти депутатів 
25. Різне: Інформація про стан виконання міських програм за ІІ півріччя 2017 року 
26. Про створення індустріального парку «Олександрія» та затвердження концепції 

індустріального парку «Олександрія» 
 

1. СЛУХАЛИ: Інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 
публічного порядку та результати діяльності Олександрійського відділу поліції ГУНП в 
Кіровоградській області у 2017 році 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 

2. СЛУХАЛИ: Про підтримку звернення депутатів Фастівської міської ради до 
обласних рад, міських рад міст обласного значення, Народних депутатів України щодо 
приєднання до ініціативи по проведенню Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» з 
нагоди 100-річчя проголошення Соборності України 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

3. СЛУХАЛИ: Про підтримку звернення депутатів Хмельницької міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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6. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території парку відпочинку ім. 
Т.Г.Шевченка по вул. Шевченка в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

7. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території на перехресті проспекту 
Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

8. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території в районі проспекту 
Соборного, пл. Соборної та вул. Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу малоцінних необоротних матеріальних активів з 
балансового обліку управління культури і туризму міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 

 
10. 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 в редакції профільної комісії 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 
особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 

12. СЛУХАЛИ: Про погодження земельної ділянки в постійне користування 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки по вул. Айвазовського, 42в 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 

14. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок та проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 
«Про місцеві податки і збори» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

16. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель за ІІ півріччя 2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

17. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
про виконання міської програми приватизації за 2017 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

18. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
про використання коштів від оренди та  приватизації майна комунальної власності 
територіальної громади міста за ІІ півріччя 2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 



5 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо впорядкування 
території для містобудівних потреб з метою створення індустріального парку «Олександрія» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 

 
20. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки по пр. Соборному, 198 до державної 

власності 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

21. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення 
за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

22. СЛУХАЛИ: Про перегляд орендних ставок за оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

23. СЛУХАЛИ: Про звіт секретаря Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 

24. СЛУХАЛИ: Інформація про звіти депутатів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 

 
25. СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання міських програм за ІІ півріччя  

2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про створення індустріального парку «Олександрія» та затвердження 

концепції індустріального парку «Олександрія» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 

 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 


