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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 червня 2020 року м. Олександрія  
Присутні члени комісії: 4 чол. Зала засідань  
Відсутні члени комісії: 3 чол. виконавчого комітету 
 
02 липня 2020 року 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про ліквідацію управління стратегічного планування міської ради 
2. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2020 року 
3. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
4. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
5. Про припинення комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Олександрійський центральний 
ринок» 

6. Про місцеві податки і збори 
7. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 

2019 рік 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста 

Олександрія на 2020 рік» 
9. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності квартири № 14 по 

просп. Соборному, 126 в місті Олександрії 
10. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 103 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 103» 
11. Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства 

«Теплокомуненерго» 
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 931 «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії» 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 932 «Про 
припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської 
ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська лікарня 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради» 

14. Про затвердження структури управління освіти, молоді та спорту міської ради 
15. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
16. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
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17. Про оренду земельних ділянок 
18. Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 

(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади 
міста Олександрії 

19. Про звільнення від сплати земельного податку 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.11.2019 № 826 «Про припинення права 

постійного користування земельними ділянками» 
21. Про проведення земельних торгів 
22. Про дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок  
23. Про скасування дозволу на викуп земельної ділянки по вул. Миру, 79 
24. Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3» 
25. Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 

(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади 
міста Олександрії 

26. Про звільнення від орендної плати на період карантину 
27. Про затвердження Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 

(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади 
міста Олександрії 

28. Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню 
29. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2015 № 1673 «Про передачу в 

оренду водного об’єкта» 
30. Про розгляд депутатських запитів  
31. Про Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку 

Центру надання адміністративних послуг м. Олександрії на 2020-2022 роки 
32. Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

м. Олександрії  
33. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг 

м. Олександрія 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію управління стратегічного планування міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 

ІІ півріччя 2020 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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4. СЛУХАЛИ: Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про припинення комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської 

міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про місцеві податки і збори 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Олександрії за 2019 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про 

бюджет міста Олександрія на 2020 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної власності квартири № 14 по 

просп. Соборному, 126 в місті Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 

Соборному, 103 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Соборний 103» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства 

«Теплокомуненерго» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 931 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 932 

«Про припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» 
Олександрійської міської ради шляхом приєднання до комунального 
підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури управління освіти, молоді та спорту міської 

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

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити і доповнити: відмовити п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
 
16. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
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17. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
18. СЛУХАЛИ: Про змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових 

приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Відмовити (відхилити) 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.11.2019 № 826 «Про 

припинення права постійного користування земельними ділянками» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на викуп земельної ділянки по вул. Миру, 79 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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24. СЛУХАЛИ: Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових 

приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __  «ПРОТИ» - __  «УТРИМАЛИСЬ» - __ 
 
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду 
 
26. СЛУХАЛИ: Про звільнення від орендної плати на період карантину 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання в оренду нежитлових 

приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __  «ПРОТИ» - __  «УТРИМАЛИСЬ» - __ 
 
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду 
 
28. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги 

населенню 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2015 № 1673 «Про 

передачу в оренду водного об’єкта» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
30. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги 
 
31. СЛУХАЛИ: Про Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і 

розвитку Центру надання адміністративних послуг м. Олександрії на 2020-
2022 роки 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних 

послуг м. Олександрія 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Голова комісії  Сергій ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії  Наталія ОЛІЙНИК 


