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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ І СФЕРИ 
ПОСЛУГ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

 
 
20 лютого 2017 року       м. Олександрія 
         Зала засідань виконкому 
 
Присутні члени комісії: 6 чол. 
Відсутні члени комісії:  0 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Державним агентством 
енергоефективності та енергозбереження України, Відокремленим підрозділом 
Державного підприємства «Вінницький експертний центр з енергоефективності» «Центр 
залучення зелених інвестицій» та Олександрійською міською радою 

2. Про схвалення Меморандуму про співробітництво та побратимські стосунки між  
м. Олександрія (Україна) та м. Сант-Кугат (Іспанія) 

3. Про схвалення Меморандуму про співробітництво між Олександрійською міською 
радою, Академією публічно-приватного партнерства та Ardana Consultants 

4. Про повноваження підписання Меморандуму порозуміння між Рамат-Ган та 
Олександрійською міськими радами 

5. 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» 

6. Про затвердження програми «Безпечне місто» на 2017-2020 роки 
7. Про внесення змін в рішення міської ради від 28 серпня 2003 року № 314 «Про Почесну 

грамоту та Грамоту Олександрійської міської ради» 
8. Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам 

м. Олександрії депутатами Олександрійської міської ради 
9. Про звіт постійної комісії міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту 
10. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік 
11. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
12. Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Про 

розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза» 
13. Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції та Структури Олександрійського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

14. Про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради 

15. Про затвердження Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного 
освітлення м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2017-2020 рр. 
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16. Про безоплатну передачу зовнішніх теплових мереж зі спорудами, що забезпечують 
теплоносієм будівлі окремих загальноосвітніх навчальних закладів 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 серпня 2013 року № 1081 «Про 
визнання комунальною власністю та передачу на баланс обладнання ігрових дитячих 
майданчиків» 

18. Про затвердження Програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження в 
м.Олександрія на 2017-2020 роки 

19. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2017 рік 
20. Про передачу в безоплатне користування обладнання котелень 
21. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної приватизації 

та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
22. Про відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове користування на 

умовах строкового сервітуту, у власність (шляхом викупу) та в оренду, поділ земельних 
ділянок, проведення інвентаризації земель комунальної власності, проведення 
розрахунків з орендної плати за земельні ділянки 

23. Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна 
24. Про зарахування вартості ремонтних робіт в рахунок орендної плати 
25. Про зобов’язання звернутись до міської ради для оформлення права користування 

земельною ділянкою 
26. Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
27. Про звільнення від сплати земельного податку ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
28. Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для 

продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу 
29. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 

міської програми приватизації за 2016 рік  
30. 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 2016 року 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.06.2013 № 1050 «Про дозвіл на 
проведення реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Олександрія, вул. 
Шевченка, 118» 

32. Різне: 
 - Інформація про виконання міських програм за ІІ півріччя 2016 року, затверджених 

рішеннями сесій міської ради 
 - Інформація про виконання депутатських запитів та звернень за 2016 рік 
 - Інформація про звіти депутатів 
 - Інформація про діяльність Олександрійського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Кіровоградській області за 2016 рік та поточні проблеми, 
шляхи їх вирішення 

 
1. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Державним 
агентством енергоефективності та енергозбереження України, Відокремленим підрозділом 
Державного підприємства «Вінницький експертний центр з енергоефективності» «Центр 
залучення зелених інвестицій» та Олександрійською міською радою» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співробітництво та побратимські стосунки 
між м. Олександрія (Україна) та м. Сант-Кугат (Іспанія)» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про схвалення Меморандуму про співробітництво між Олександрійською 
міською радою, Академією публічно-приватного партнерства та Ardana Consultants» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про повноваження підписання Меморандуму порозуміння між Рамат-Ган та 

Олександрійською міськими радами» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
5. 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» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження програми «Безпечне місто» на 2017-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення міської ради від 28 серпня 2003 року № 314 
«Про Почесну грамоту та Грамоту Олександрійської міської ради»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги 

громадянам м. Олександрії депутатами Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити: 
Доручити секретарю міської ради доповнити Положення можливістю використання коштів 
на проведення заходів, в яких приймають участь депутати міської ради, та визначити 
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розпорядником коштів на проведення заходів управління справами виконавчого комітету 
міської ради. 
 
10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: «Про здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації 

проекту «Про розвиток та удосконалення авто-мото траси «Вербова Лоза»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції та Структури 
Олександрійського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: «Про збільшення статутного фонду комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми енергозбереження та комплексної модернізації 

вуличного освітлення м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2017- 
2020 рр.» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: «Про безоплатну передачу зовнішніх теплових мереж зі спорудами, що 

забезпечують теплоносієм будівлі окремих загальноосвітніх навчальних закладів» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 1   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
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17. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 09 серпня 2013 року № 1081 
«Про визнання комунальною власністю та передачу на баланс обладнання ігрових 
дитячих майданчиків»» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми розвитку книговидання та 

книгорозповсюдження в м.Олександрія на 2017-2020 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 

2017 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: «Про передачу в безоплатне користування обладнання котелень» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 1   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах  норм безоплатної 

приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове 

користування на умовах строкового сервітуту, у власність (шляхом викупу) та в оренду, 
поділ земельних ділянок, проведення інвентаризації земель комунальної власності, 
проведення розрахунків з орендної плати за земельні ділянки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: «Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: «Про зарахування вартості ремонтних робіт в рахунок орендної плати» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: «Про зобов’язання звернутись до міської ради для оформлення права 

користування земельною ділянкою» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: «Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: «Про звільнення від сплати земельного податку ОКВП «Дніпро-

Кіровоград»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
28. СЛУХАЛИ: «Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які 

виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого 
продажу» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: «Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

виконання міської програми приватизації за 2016 рік » 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
30. 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 2016 року» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
31. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.06.2013 № 1050 «Про 

дозвіл на проведення реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Олександрія, 
вул. Шевченка, 118»» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
 
 
 
 
Голова комісії:        ОСТРІВНИЙ М.С. 
 
Секретар комісії:       КОЛОМІЙЦЕВ А.О. 


