
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
  

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, 
БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ,РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
 
22 грудня 2015 року                                                         м. Олександрія 
 
 
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 
Гриценко С.П, Горошко А.О, Заріцький В.В,Моцний Є.С, Олійник Н.В, Смакула М.М. 
 
ЗАПРОШЕНІ: начальник фінансового управління Грищенко О.В, 
начальник управління приватизації, оренди майна та землі Купченко О.П., 
директор КП «Теплокомуненерго» Грибачова А.А., директор ДЮСШ№2 Флоря В.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про ремонт ДЮСШ № 2 
2. Про продаж об’єктів нерухомості 
3. Про депутатські звернення Грищенко О.В., Черевашка Р.Є. 
4. Про депутатське звернення Купченку О.П. 
5. Про програму економічного та соціального розвитку міста Олександрії на 2016 

рік 
 
1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценко С.П Розгляд звернення батьків ,щодо 
обігріву залу гімнастики ДЮСШ№2 . 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Батьки учнів ДЮСШ № 2, попросили допомоги у вирішенні питання опалення 
приміщення, тому що температура в приміщенні взимку 9-10С, а також потрібно вставити 
вікна і взагалі зал потребує ремонту. Батьки за свої кошти проводять косметичний ремонт, 
але не в змозі знайти кошти які потрібні. 
 

Директор ДЮСШ№2 Флоря В.В. – зал відноситься до структури 
Олександрійського колегіуму №20, в минулому році не обігрівався, його взагалі 
тимчасово закрили. В залі гімнастики займається 165 дітей. Колегіум також не має 
можливості допомогти. Щоб підтримати температуру приміщення біля 14-16С потрібна 
заміна вікон і щоб не прикривали задвижки для виходу теплого повітря. ДЮСШ№2 має і 
спеціальний фонд. 

 
Грицено С.П. – зацікавився чи можна вирішити питання за рахунок спецфонду. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 

ВИРІШИЛИ: на 12.01.2016 запросити директора ДЮСШ№2 Флорю В.В., директора 
Олександрійського колегіуму №20 КудрюТ.О., начальника управління освіти 
Горенко В.А. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Гриценка С.П. про продаж об’єктів нерухомості. 

 
ВИСТУПИЛИ: директор КП «Жигулі» надіслав листа, що на час продажу даний об’єкт 
знаходився не на балансі КП «Жигулі», директор КП «Теплокомуненерго» Грибачова А.А. 
взагалі не з’явилася. 

Начальник приватизації,оренди майна та землі Купченко О.П. повідомив, що 
08.10.2015 передано з балансу міської ради на баланс КП «Жигулі», а потім враховане як 
збиткове. 

Смакула М.М. 03.07.2014 рішенням №547 передали на баланс ЦР – для його 
обслуговування, потім ЦР відмовився від стоянки. Збитковим не може бути – це  
додаткові кошти для бюджету, зараз користується новий власник і отримує прибуток, 
який наповнював би міський бюджет, власник придбав приміщення як відбувся продаж 
землі на цій ділянці. 

Начальник приватизації, оренди майна та землі Купченко О.П. – власника не назвав 
керуючись законом, але повідомив, що всі процедури витримані (Зем.кодекс ст.120) дане 
оголошення щодо оренди, потім орендар подав прохання для покупки приміщення за 
адресою: вул.Першотравнева,17 (рішення міс. ради №1797 від 23.10.2015 надруковано в 
газеті «Вільне Слово»). 

Гриценко С.П. – кошти отримані в бюджет від продажу. 
Купченко О.П. – по вул. 50 років Жовтня, 30 – 6800 грн, вул. Першотравнева,17-а – 

43887 грн. 
Гриценко С.П. – запропонував створити робочу групу у складі: Моцний Є.С, 

Олійник Н.В, Смакула М.М. 
Моцний Є.С. – запропонував визначитись з переліком документів для вирішення 

питання: 
1.Коли була дана об’ява для оренди. 
2.Які підстави для викупу,які пункти закону використовувались. 
3.Згідно яких нормативно-правових документів підприємець ,який викупив 

будівлю отримує прибуток. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 

ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 

3. СЛУХАЛИ: Гриценко С.П. про відповіді на надіслані звернення. 
Запросити начальника фінансового управління Грищенко О.В, начальника 

управління економіки Черевашка Р.Є. 
Надсилав депутатські звернення до начальників фінансового управління і 

управління економіки про: 
1.Збільшення доходної частини. 
2.Соціальний розвиток міста. 
Запропонував звернутись до міського голови від імені комісії (згідно з п.6 ст. 47 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Повідомив, що начальник 



фінансового управління блокує розгляд проекту бюджету на 2016 рік. Доручити голові 
комісії звернутись до міського голови з цього приводу. 

 
ГОЛОСУВАЛИ : 

«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 

ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 

4. СЛУХАЛИ: Гриценка С.П., про депутатський запит до начальника управління 
приватизації, оренди майна та землі. 

Купченка О.П., про кількість в оренді земельних ділянок юридичних і фізичних 
осіб. 

Пропозиція як і попередньому рішенню – доручити голові комісії.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 «ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 

ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 

5 СЛУХАЛИ: Начальника управління економіки Черевашка Р.Є. Повідомив, що Програма 
економічного та соціального розвитку не готова. 

Всю інформацію надає з погодження керівництва. 
Повідомив, що планується ремонт дитячої музичної школи, Палацу культури по 

вул. 6-го Грудня, 2, встановлення модульних котелень в колегіумі №20, ЗНЗ №9, ЗНЗ №2. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Гриценко С.П., запропонував провести наступне засідання 24.12.2015 в 11.00 год в 

малій залі. Підготувати пропозиції, щодо програми економічного та соціального розвитку 
і бюджету на 2016 рік. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0  
 

ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії      ГРИЦЕНКО С.П. 
 
Секретар комісії       ОЛІЙНИК Н.В. 


