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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 
 
25 червня 2019 року м. Олександрія  
 Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя  
2019 року  

2. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 

2018 рік 
4. Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту 

«Будівництво льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань 
та участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
6. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв Сталінграда, 33 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Господар-2019» 
7. Про затвердження детального плану території між пл. Соборною та вул. Діброви в  

м. Олександрія Кіровоградської області 
8. Про затвердження детального плану території на перехресті просп. Соборного та  

вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія Кіровоградської області 
9. Про міську програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2019-2021 роки 
10. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
11. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
12. Про оренду земельних ділянок 
13. Про надання ТОВ «Айсберг» земельної ділянки в оренду 
14. Про земельні торги 
15. Про приватизацію нежитлової будівлі по вул. Ярмарковій, 6 
16. Про інвентаризацію земель 
17. Про припинення шляхом ліквідації державного підприємства «Механопроект» 
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

на території обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство «Черемшина» 
19. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
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20. Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
21. Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок за 

використання майна комунальної власності територіальної громади міста Олександрії 
22. Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових 

приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади міста Олександрії 

23. Про передачу будівлі по вул. Миру, 12а в сел. Олександрійському до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області 

24. Про викуп земельних ділянок 
25. Про встановлення ціни продажу житлового будинку по пров. Молодіжному, 6 
26. Про дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки 
27. Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного ліцею 
28. Про звільнення від сплати земельного податку 
29. Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва 
30. Про відчуження 1/2 частки житлового будинку по вул. Пилипа Гриценка, 56 
31. Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 

 
1. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на  

ІІ півріччя 2019 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Олександрії за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації 

проекту «Будівництво льодової арени для проведення масових катань на 
ковзанах, тренувань та участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних 
секцій» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв 

Сталінграда, 33 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Господар-2019» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території між пл. Соборною та  

вул. Діброви в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території на перехресті  

просп. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія 
Кіровоградської області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
9. СЛУХАЛИ: Про міську програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019-2021 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Айсберг» земельної ділянки в оренду 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
14. СЛУХАЛИ: Про земельні торги 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
15. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлової будівлі по вул. Ярмарковій, 6 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
16. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
17. СЛУХАЛИ: Про припинення шляхом ліквідації державного підприємства 

«Механопроект» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель на території обслуговуючого кооперативу 
«Садівницьке товариство «Черемшина» 

 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
19. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
20. СЛУХАЛИ: Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних 

ставок за використання майна комунальної власності територіальної 
громади міста Олександрії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду 

нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у 
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
23. СЛУХАЛИ: Про передачу будівлі по вул. Миру, 12а в сел. Олександрійському до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
24. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
25. СЛУХАЛИ: Про встановлення ціни продажу житлового будинку по  

пров. Молодіжному, 6 
ГОЛОСУВАЛИ: 



6 

«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
26. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
27. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного 

ліцею 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
28. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
29. СЛУХАЛИ: Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного 

будівництва 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
30. СЛУХАЛИ: Про відчуження 1/2 частки житлового будинку по вул. Пилипа 

Гриценка, 56 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
31. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
 
 
 
Заступник голови комісії        Я. МАЦАК 
 
Секретар комісії         О. НЄГІНА 


