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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  

 
25 квітня 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 3 чол. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
2. Про визнання замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення 

3. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
4. Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку по вул. Козацькій, 

41а 
5. Про затвердження програми розвитку територіального сервісного центру № 3542 

регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області на 2018 рік 
6. Про відведення земельної ділянки ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
7. Про списання з балансу КЗ «ЦПМСД м. Олександрії» обладнання 
8. Про списання з балансу КЗ «ЦПМСД м. Олександрії» обладнання 
9. Про списання обладнання з балансу управління охорони здоров’я міської ради 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Про визнання замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 



2 
 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
- п.2 Управлінню економіки міської ради взяти під контроль сплату ПДФО ПрАТ 
«Укрпошта» до міського бюджету; 
- п.3 Встановити орендну ставку 1 грн на рік за місяці, за які сплачено ПДФО до міського 
бюджету, за інші періоди встановити ставку оренди 10%; 
- п.4 Зобов’язати ПрАТ «Укрпошта» протягом 2 місяців провести грошову оцінку земельних 
ділянок для подальшої сплати оренди. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку по 

вул. Козацькій, 41а 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку територіального сервісного центру 

№ 3542 регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області на 
2018 рік 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
6. СЛУХАЛИ: Про відведення земельної ділянки ПрАТ «Кіровоградобленерго»  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
7. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу КЗ «ЦПМСД м. Олександрії» обладнання 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
8. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу КЗ «ЦПМСД м. Олександрії» обладнання 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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9. СЛУХАЛИ: Про списання обладнання з балансу управління охорони здоров’я міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


