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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
21 червня 2017 року      м. Олександрія 
        Зала засідань виконкому 
 
 
Присутні члени комісії: 6 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про скасування рішень виконавчого комітету від 23.03.2017 № 190 «Про 
продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та від 20.04.2017 № 288 «Про 
демонтаж рекламних засобів, встановлених на розподільній смузі пр. Соборного та по 
вул. Братській (біля житлового будинку № 44 по вул. Григорія Усика)» 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
3. Про списання сараю з підвалом та естакади з балансового обліку управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 
4. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної 

приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
5. Про відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове 

користування на умовах строкового сервітуту, у власність (у т.ч. шляхом викупу) та в 
оренду, поділ (об’єднання) земельних ділянок, проведення земельних торгів, перегляд плати 
за землю 

6. Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна 
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення 

ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території міста 
Олександрії»  

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві 
податки і збори»  

9. Про внесення змін до Порядку розміщення та встановлення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території міста Олександрії 

10. Про включення нежитлових приміщень до переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста, що підлягають  приватизації (відчуженню) у 2017 
році 

11. Про земельну ділянку по вул. Садовій для реконструкції та благоустрою парку 
«Молодіжний» 

12. Про дозвіл на отримання відновлюваної кредитної лінії комунальному 
підприємству «Житлогосп» 
 
 
 



2 
 

1. СЛУХАЛИ: Про скасування рішень виконавчого комітету від 23.03.2017 № 190 «Про 
продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та від 20.04.2017 № 288 «Про 
демонтаж рекламних засобів, встановлених на розподільній смузі пр. Соборного та по 
вул. Братській (біля житлового будинку № 44 по вул. Григорія Усика)» 
 
ВИРІШИЛИ: 
Не визначились 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
 
ВИРІШИЛИ: 
Перенести розгляд питання на наступне засідання 
 
3. СЛУХАЛИ: Про списання сараю з підвалом та естакади з балансового обліку управління 
освіти, молоді та спорту міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове 
користування на умовах строкового сервітуту, у власність (у т.ч. шляхом викупу) та в 
оренду, поділ (об’єднання) земельних ділянок, проведення земельних торгів, перегляд плати 
за землю 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - __  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити та доповнити:  
п.2.6. – термін оренди на 3 роки 
п.4.1. – юридичному управлінню міської ради надати позов до суду про скасування права 
користування 
п.6.3. – земельна ділянка під водоймищем – оренда терміном на 20 р заявнику при 
проходженні повної процедури 
 
6. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про 
визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території міста 
Олександрії» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про 
місцеві податки і збори» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити та доповнити: 
П.1.1. – Встановити, що у 2018 році місцеві податки та збори сплачуються згідно з вимогами 
рішень міської ради:  
- від 29.04.2011 № 218 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами та доповненнями); 
- від 24.02.2012 № 518 «Про місцеві податки і збори (фіксовані ставки єдиного податку)» (зі 
змінами та доповненнями); 
- від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами та доповненнями). 
П.2. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної міської ради забезпечити 
офіційне оприлюднення даного рішення у термін до 15.07.2017. 
П.3. Пункт 2 проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від  
23.01.2015 № 1528»Про місцеві податки і збори» вважати пунктом 3. 
  
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку розміщення та встановлення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ: 
Не визначились 
 
10. СЛУХАЛИ: Про включення нежитлових приміщень до переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста, що підлягають  приватизації (відчуженню) у 2017 
році 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 
ВИРІШИЛИ: 
Не визначились 
 
11. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вул. Садовій для реконструкції та благоустрою 
парку «Молодіжний 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 



4 
 

ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
12. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на отримання відновлюваної кредитної лінії комунальному 
підприємству «Житлогосп» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: 
Схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


