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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 
 
24 червня 2016 року                                                                                     м. Олександрія  
 
Присутні: 4 чол. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 
Про попередній розгляд проектів рішень виконавчого комітету 

 
1. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про утворення, визначення 
чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради 7 скликання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03 «ПРОТИ» - 01 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились 
 
2. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про створення відділу 
державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти з доповненнями: в п. 5 п.п. 2 – виключити «або право» 
 
3. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про затвердження списку 
присяжних по місту Олександрії для Олександрійського міськрайонного суду» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про збільшення загальної 
чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про заохочення голів 
квартальних комітетів міста» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
6. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про затвердження оновленого 
складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої 
символіки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та змінити посаду Абажея Г.П. 
 
7. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про затвердження Програми 
розвитку органів самоорганізації населення у м. Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 03 «УТРИМАЛИСЬ» - 01 
 
ВИРІШИЛИ: на доопрацювання  
 
8. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про звернення депутатів 
Олександрійської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
9. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про перспективний план роботи 
Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
10. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про зміни до складу постійних 
комісій міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій та з питань стратегічного розвитку та 
планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
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11. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.10.2015 № 1773 «Про затвердження Програми інформатизації 
Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
12. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 22.04.2016 № 37 «Про реформування комунального підприємства 
"Редакція газети "Вільне Слово"»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 01 «ПРОТИ» - 01 «УТРИМАЛИСЬ» - 02 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились   
 
13. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про внесення змін до міського 
бюджету на 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 03 «УТРИМАЛИСЬ» - 01 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились  
 
14. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 04 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити після висновку бюджетної комісії 
 
15. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про затвердження Комплексної 
Програми профілактики злочинності в м. Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
16. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.10.2015 № 1779 «Про Програму розвитку архівної справи  
м. Олександрії на 2016 рік»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити з доповненнями: з обов’язковим винесенням на електронний 
аукціон ProZoro предмету закупівлі 
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17. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про Програму розвитку та 
вдосконалення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів м. Олександрії 
на 2016-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
18. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2015 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
19. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про зміну найменування 
виконавчого органу та затвердження Положення про управління з питань цивільного 
захисту Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
20. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про передачу до статутного 
фонду комунального підприємства «Теплокомуненерго» лічильників теплової енергії» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
21. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/4 з балансу комунального 
підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Папуга»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
22. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143/3 з балансу комунального 
підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «БЕРІЗКА-143/3»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
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23. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про передачу 
багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному (Леніна), 120 з балансу 
комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ОЛІМП -120»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
24. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про передачу 
багатоквартирного житлового  будинку по вул. Івана Чиркіна (20 років Жовтня), 16 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ТОПОЛЬ-16»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
25. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про міську програму розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2016-2018 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
26. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про дозвіл на списання 
транспортних засобів з балансу комунального закладу «Центр первинної медико-
санітарної допомоги м. Олександрії»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити з доповненням: передбачити чіткий механізм утилізації 
 
27. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про відведення земельних 
ділянок громадянам у межах  норм безоплатної приватизації та продовження терміну на 
виготовлення землевпорядної документації» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 01 «ПРОТИ» - 01 «УТРИМАЛИСЬ» - 02 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились  
 
28. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про відведення земельних 
ділянок у власність шляхом продажу, у тимчасове користування на умовах строкового 
сервітуту та в оренду» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 01 «ПРОТИ» - 01 «УТРИМАЛИСЬ» - 02 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились  
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29. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про встановлення орендної 
плати за оренду нежитлових приміщень» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 02 «ПРОТИ» - 01 «УТРИМАЛИСЬ» - 01 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились  
 
30. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про проведення поліпшень в 
нежитловому приміщенні за адресою: м. Олександрія, вул. Червоноармійська, 41» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити з доповненням: надати кошторис робіт 
 
31. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про включення до переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню) у 2016 році, нежитлового приміщення по вул. Садовій, 37» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 04 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити  
 
32. СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії Жежерю В.О. «Про визнання факту проведення 
реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі з порушенням 
земельного законодавства» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 04 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити  
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії:  _________________________ ЖЕЖЕРЯ В.О.  
 
Секретар комісії:  _________________________ ХОЛОХОЛЕНКО О.А. 


