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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 

 
 
04 грудня 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 0 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. 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» на 2019 рік 

2. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2019 року 
3. Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 2019 рік 
4. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань законності, депутатської 

діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та 
запобігання корупції 

5. Про заборону куріння на робочих місцях, в приміщеннях та на території підприємств, 
установ, організацій, які належать до комунальної власності 

6. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в м. Олександрії 
на 2016-2020 роки 

7. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2019 рік 
8. Про внесення доповнення до міської програми забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» на 2017-2020 роки 
9. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами у 

м. Олександрії на 2019-2023 роки 
10. Про Програму забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Олександрії на 2019-

2023 роки 
11. Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування Олександрійської міської ради в новій редакції 
12. Про внесення змін до Програми «Дороги Олександрії на 2016-2020 роки» 
13. Про затвердження Програми «Безпечне житло» на 2019-2023 роки 
14. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії на 

2019 рік 
15. Про затвердження міської соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» 
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16. Про внесення змін та доповнень до міської комплексної програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки 

17. Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 
18. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
19. Про міський бюджет на 2019 рік 
20. Про затвердження передавального акту спеціального загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М. Олефіренка Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

21. Про зміну найменувань дошкільних навчальних закладів 
22. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2019 рік 
23. Про розроблення детального плану території між пл. Соборною та вул. Діброви в 

м. Олександрія Кіровоградської області 
24. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
25. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
26. Про передачу земельних ділянок у постійне користування 
27. Про оренду земельних ділянок 
28. Про викуп земельної ділянки по вул. Ярмарковій, 57/9 
29. Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
30. Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна по 

м. Олександрії, сел. Олександрійське, с. Звенигородка на 2019 рік 
31. Про проведення земельних торгів по земельній ділянці по Звенигородському шосе 
32. Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
33. Про внесення змін до Положення про порядок надання  в оренду нежитлових приміщень 

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

34. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 
35. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2018 № 587 «Про проведення 

нормативної грошової оцінки земель міста Олександрії» 
36. Різне: 

- Звіти постійних комісій міської ради; 
- Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 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» на 2019 рік 

 
ВИСТУПИЛИ: Цапюк С.К. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 

2019 року 
 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 

2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, 
місцевого самоврядування та запобігання корупції 

 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про заборону куріння на робочих місцях, в приміщеннях та на території 

підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності 
 
ВИСТУПИЛИ: Чеботарьов В.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в 

м. Олександрії на 2016-2020 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Чеботарьов В.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ:   Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Чеботарьов В.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до міської програми забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської 
міської ради» на 2017-2020 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Чеботарьов В.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами у 

м. Олександрії на 2019-2023 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Некрасов А.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити 
Окрема думка депутата Бойка Ю.Р.:  
Послідовність придбання техніки (авто, екскаватор, навантажувач) не обґрунтована взагалі 
та терміни початку її застосування (сума виготовлення ТЕ обґрунтування завищена 
(700 тис.грн)). 
 
10. СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Олександрії на 

2019-2023 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Некрасов А.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити 
Окрема думка депутата Бойка Ю.Р.:  
Встановлення засобів примусового зниження швидкості недоцільне взагалі. Розробка схеми 
орієнтування повинна передувати встановленню знаків («Лікарня» та ін.). 
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради 
в новій редакції 

 
ВИСТУПИЛИ: Некрасов А.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Дороги Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Некрасов А.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне житло» на 2019-2023 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Некрасов А.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м. Олександрії на 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Черевашко Р.Є. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської соціальної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» 
 
ВИСТУПИЛИ: Яковлев Ю.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до міської комплексної програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей 
загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Назаренко О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 
 
ВИСТУПИЛИ: Назаренко О.А. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту спеціального загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М. Олефіренка Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

 
ВИСТУПИЛИ: Чернецька В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про зміну найменувань дошкільних навчальних закладів 
 
ВИСТУПИЛИ: Чернецька В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 

2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Переведенцева О.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території між пл. Соборною та вул. 

Діброви в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити в редакції профільної комісії 
 
25. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
26. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у постійне користування 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
27. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити в редакції профільної комісії 
Окрема думка депутата Бойка Ю.Р.:  
% оплати під магазин 12%, а на 3 (Шумські). Оренда для «Дельта плюс» істотно занижена, 
Обленерго – розмір оренди занижено (згадаємо оренду залізниці та Ощадбанку, Укрпошти), 
«Лаванда» - розмір занижено (земля для садівництва тільки через аукціон). 
 
28. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки по вул. Ярмарковій, 57/9 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
29. СЛУХАЛИ: Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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30. СЛУХАЛИ: Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого 
майна по м. Олександрії, сел. Олександрійське, с. Звенигородка на 2019 рік 

 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити в редакції профільної комісії 
Окрема думка депутата Бойка Ю.Р.:  
Проти втручання у відносини приватних підприємств, за винятком комунальних 
підприємств. 
 
31. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів по земельній ділянці по Звенигородському 

шосе 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
32. СЛУХАЛИ: Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок надання  в оренду нежитлових 

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

 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2018 № 587 «Про 

проведення нормативної грошової оцінки земель міста Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
36. СЛУХАЛИ: Різне: 

- Звіти постійних комісій міської ради; 
- Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень 

 
ВИСТУПИЛИ: Богоявленська О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
 
Голова комісії       М. ОСТРІВНИЙ 
 
Заступник голови комісії       В. ЛОЦМАН 


