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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  

 
29 серпня 2019 року м. Олександрія  
 Зала засідань  

виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 614 «Про Програму 
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, організації 
приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову 
службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник 2019 рік» 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.06.2012 № 623 «Про затвердження 

Правил благоустрою та санітарного утримання території м.Олександрії, селищ 
Димитрове, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка» 

5. Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну власність 
6. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.6-го Грудня, 141/2 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім 141/2» 
7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.6-го Грудня, 139/1 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім 139/1» 
8. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 100 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «КВАДРАТ/100» 
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 квітня 2018 року № 465 «Про 

затвердження видів суспільно корисних робіт» 
10. Про розгляд клопотання ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» 
11. Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення 

Олександрійської міської ради в новій редакції 
12. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
13. Про погодження земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації для ведення особистого селянського господарства  
14. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель на території садово-городнього товариства «Гірник» 
16. Про оренду земельних ділянок 
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17. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
18. Про проведення земельних торгів 
19. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель 
20. Про затвердження висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул. Перспективній, 19/6 
21. Про припинення шляхом ліквідації ДП «Механопроект» 
22. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності 
територіальної громади міста за І півріччя 2019 року 

23. Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
24. Про розгляд депутатських запитів 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 614 «Про 

Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання 
молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову громадян 
України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації 
«Призовник 2019 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __  «ПРОТИ» - __  «УТРИМАЛИСЬ» - __ 
 
ВИРІШИЛИ: __________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 

2019 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 06.06.2012 № 623 «Про 

затвердження Правил благоустрою та санітарного утримання території 
м.Олександрії, селищ Димитрове, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-
Іванівка» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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5. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну власність 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.6-го Грудня, 

141/2 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Наш Дім 141/2» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.6-го Грудня, 

139/1 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Наш Дім 139/1» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 

Соборному, 100 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «КВАДРАТ/100» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27 квітня 2018 року № 465 

«Про затвердження видів суспільно корисних робіт» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 

населення Олександрійської міської ради в новій редакції 
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ВИСТУПИЛИ: Назаренко О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

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

приватизації для ведення особистого селянського господарства 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
14. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: п.п. 11, 12 відмовити, п.6 зняти з розгляду 
 
15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель на території садово-городнього товариства 
«Гірник» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
16. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились  
 
17. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
18. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул. Перспективній, 19/6 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
21. СЛУХАЛИ: Про припинення шляхом ліквідації ДП «Механопроект» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
22. 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 І півріччя 2019 року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
23. СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання депутатських запитів та звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
24. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії  С. ГРИЦЕНКО 
 
Член комісії А. ГОРОШКО 


