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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  

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про Програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки 
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року 
4. Про затвердження детального плану території в районі пр. Соборного, пл. Соборної 

та вул. Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської області 
5. Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Олександрії» шляхом реорганізації у комунальне підприємство «Центр 
первинної медико – санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

6. Про створення реєстру майна та земель комунальної власності міста Олександрії 
7. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

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

строкового сервітуту 
9. Про оренду земельних ділянок 
10. Про звільнення від сплати земельного податку Олександрійське міжрайонне 

управління водного господарства 
11. Про розгляд заяви Федюка О.Б. 
12. Про скасування звільнення від сплати земельного податку Добрянського І.А. 
13. Про списання безнадійної заборгованості за договорами оренди нежитлових 

приміщень 
14. Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання основних 

засобів, що є комунальною власністю територіальної громади міста Олександрії 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _______  «ПРОТИ» - _______   «УТРИМАЛИСЬ» - _______ 
 
ВИРІШИЛИ: ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя  

2018 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території в районі пр. Соборного,  

пл. Соборної та вул. Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської 
області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Олександрії» шляхом реорганізації у комунальне підприємство 
«Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ:  Про створення реєстру майна та земель комунальної власності міста 

Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
7. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
9. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити:  

п.1 – не визначились; 
п.п. 3, 4, 11, 19 – оренда на 20 років; 
п.13 – оренда на 5 років; 
п.п.14, 20 – відмовити; 
п. 21 – не визначились 

 
10. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку Олександрійське 

міжрайонне управління водного господарства 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 4   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Відмовити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Федюка О.Б. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про скасування звільнення від сплати земельного податку Добрянського І.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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13. СЛУХАЛИ: Про списання безнадійної заборгованості за договорами оренди нежитлових 

приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання 

основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади 
міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії        В. ЗАРІЦЬКИЙ  
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК  


