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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  

 
 
20 березня 2019 року м. Олександрія  
 Зала засідань виконкому 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 
2. Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою та санітарного утримання 

території м. Олександрії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-
Іванівка 

3. Про міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства 
«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2019-2020 роки 

4. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Верховної Ради України про 
внесення змін до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» 

5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 08.09.2017 № 338 та розширення 
мережі тимчасових майданчиків для торгівлі 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і 
збори» (щодо ставок туристичного збору) 

7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Скіфській, 2 в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Скіф 2» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 «Про 
затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої символіки» 

9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
10. Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва 
11. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
12. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
13. Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
14. Про оренду земельних ділянок 
15. Про проведення земельних торгів 
16. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
17. Про звільнення на 2019 рік комунальних некомерційних підприємств Кіровоградської 

обласної ради від сплати земельного податку  
18. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель за 2018 рік 
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19. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання 
коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади 
міста за ІІ півріччя 2018 року 

20. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 
міської програми приватизації за 2018 рік 

21. Про списання майна МК ЛПЗ – Міська лікарня № 3 
22. Про списання обладнання КП «ЦПМСД м. Олександрії» 
23. Про списання обладнання КП «ЦПМСД м. Олександрії» 

 
1. СЛУХАЛИ: Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою та санітарного 

утримання території м. Олександрії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл 
Звенигородка, Марто-Іванівка 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» на 2019-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Верховної Ради 

України про внесення змін до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 08.09.2017 № 338 та 

розширення мережі тимчасових майданчиків для торгівлі 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про 
місцеві податки і збори» (щодо ставок туристичного збору) 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Скіфській, 2 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Скіф 2» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 

«Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, 
охорони культурної спадщини та місцевої символіки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного 

будівництва 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
11. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити (на 5 років всі тимчасові споруди) 
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12. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити (п.1 – 12%) 
 
15. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Про звільнення на 2019 рік комунальних некомерційних підприємств 

Кіровоградської обласної ради від сплати земельного податку 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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19. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 
використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної 
власності територіальної громади міста за ІІ півріччя 2018 року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Про Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 

про виконання міської програми приватизації за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про списання майна МК ЛПЗ – Міська лікарня № 3 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про списання обладнання КП «ЦПМСД м. Олександрії» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про списання обладнання КП «ЦПМСД м. Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
 
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК 


