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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 

 
23 жовтня 2017 року      м. Олександрія 
 Зала засідань виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на території Олександрійської міської ради 

2. Про внесення змін до складу голів постійних комісій міської ради 
3. Про Програму заохочення голів квартальних комітетів м. Олександрії 
4. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року 
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.04.2017 № 262 «Про внесення 

доповнень до рішення міської ради від 16.12.2016 № 201 "Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Олександрії на 2017 рік"» 

7. Про внесення змін до Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки 
8. Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на списання 

основних засобів 
9. Про внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області 
10. Про розроблення детального плану території по Куколівському шосе 
11. Про затвердження Програми розвитку публічних бібліотек міста Олександрії на 2017-

2020 роки 
12. Про затвердження Положення про конкурс на посади керівників закладів загальної 

середньої освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади  
м. Олександрії 

13. Про дозвіл на списання транспортного засобу з балансу міського комунального 
лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня № 1 м. Олександрії 

14. Про дозвіл на списання транспортного засобу з балансу міського комунального 
лікувально-профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня 

15. Про врегулювання питань батьківської фінансової допомоги в діяльності закладів освіти 
міста 

16. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та 
продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 

17. Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах строкового 
сервітуту 

18. Про відведення земельних ділянок у постійне користування 
19. Про відведення земельних ділянок у власність (у т.ч. шляхом викупу) 
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20. Про відведення земельних ділянок в оренду, стягнення плати за землю та формування 
земельних ділянок комунальної власності 

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення 
ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території міста 
Олександрії» 

22. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою:  
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9 

23. 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 2017 року 

24. Про затвердження Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії 
25. Різне:  
- Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень; 
- Інформація про виконання міських програм, затверджених рішеннями міської ради; 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу голів постійних комісій міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
У п.1 проекту рішення відкликати лише голову постійної комісії з питань освіти і науки, 
культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Мельника Сергія 
Юрійовича. 
У п.2 – відповідно – обрати головою вищезазначеної комісії кандидатуру, яку запропонує 
міський голова. 
Інші комісії – залишити без змін. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про Програму заохочення голів квартальних комітетів м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на 

списання основних засобів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської 

області 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
10. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території по Куколівському шосе 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку публічних бібліотек міста 

Олександрії на 2017-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
16. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
17. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок в тимчасове користування на умовах 

строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити зі змінами: 
П.1.1. Надати Дьобрих Габрієль Марії в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років 
… Інше без змін. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок у постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
19. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок у власність (у т.ч. шляхом викупу) 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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20. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок в оренду, стягнення плати за землю та 
формування земельних ділянок комунальної власності 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про 

визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території 
міста Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
22. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за 

адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
23. 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 2017 року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про регулювання земельних відносин в місті 

Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
 
 
 
 
Голова комісії       ОСТРІВНИЙ М.С. 
 
Секретар комісії        КОЛОМІЙЦЕВ А.О. 


