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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 

 
03 жовтня 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про визначення органу приватизації житлових приміщень та збільшення загальної 

чисельності апарату міської ради 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 42 «Про комісію для 

попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 
Олександрії"» 

3. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій 

4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
5. Про затвердження передавального акту комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м. Олександрії» та організаційні заходи щодо створення 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги  
м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

6. Про скасування рішення виконавчого комітету від 07 червня 2018 року №373 «Про 
створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії» та від 30 серпня  
2018 року №552 «Про подовження терміну дії рішення виконавчого комітету міської 
ради від 07 червня 2018 року №373 «Про створення пішохідної зони на площі Соборній у 
м. Олександрії» 

7. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
8. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
9. Про оренду земельних ділянок 
10. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
11. Про викуп земельної ділянки по вул. Ярмарковій, 57/9 
12. Про розгляд заяви Михайленко О.В. про викуп земельної ділянки 
13. Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі щодо земельної 

ділянки по вул. Григорія Усика, 56 
14. Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Олександрії 
15. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
16. Про передачу у власність земельної ділянки по просп. Соборному, 117а 
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1. СЛУХАЛИ: Про визначення органу приватизації житлових приміщень та збільшення 
загальної чисельності апарату міської ради  

 
ВИСТУПИЛИ: Цапюк С.К.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. Окрема думка Бойка Ю.Р. - схвалити в редакції: «достатньо 1 

працівника для внесення інформації». 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 42 «Про комісію 

для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Олександрії"» 

 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійної комісії з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції 
та інвестицій  

 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік  
 
ВИСТУПИЛИ: Грищенко О.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» та організаційні 
заходи щодо створення комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету від 07 червня 2018 року №373 

«Про створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії» та від 
30 серпня 2018 року №552 «Про подовження терміну дії рішення 
виконавчого комітету міської ради від 07 червня 2018 року №373 «Про 
створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії» 

 
ВИСТУПИЛИ: Матвієнко М.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
8. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
9. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити за розглядом профільної комісії 
 
10. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
11. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки по вул. Ярмарковій, 57/9 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 



4 
 

12. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Михайленко О.В. про викуп земельної ділянки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі щодо 

земельної ділянки по вул. Григорія Усика, 56 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
14. СЛУХАЛИ: Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії 
 
15. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії.  
Окрема думка Бойка Ю.Р.: ТОВ має виграні 4 тендери на суму 14 млн.грн та в змозі платити 
реальну суму оренди 
 
16. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки по просп. Соборному, 117а 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції земельної комісії. Окрема думка Бойка Ю.Р.: власники 
приміщень та будівель мають беззаперечне право на викуп та передачу у власність 
одноразово земельної ділянки. Відмовляти протизаконно. 
 
 
 
Заступник голови комісії      В. ЛОЦМАН 
 
Член комісії         О. БОНДАРЕНКО 


