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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 

 
 
28 січня 2019 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 
2019 рік 

2. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 91 в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Грудневий 91» 

3. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 145 в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Каштан 145» 

4. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради за 2018 рік 

5. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік 
6. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
7. Про схвалення реорганізації лікувальних закладів, що надають вторинну медичну 

допомогу, в комунальні некомерційні підприємства 
8. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
9. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
10. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
11. Про оренду земельних ділянок 
12. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 

міської програми приватизації за 2018 рік  
13. Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень 

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

 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва 

м. Олександрії на 2019 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ:  Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 91 

в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Грудневий 91» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 145 

в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  
«Каштан 145» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про схвалення реорганізації лікувальних закладів, що надають вторинну 

медичну допомогу, в комунальні некомерційні підприємства 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
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8. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
9. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: пункт 1,2 в редакції профільної комісії 
 
10. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії  
 
11. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
12. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

виконання міської програми приватизації за 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. 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» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
 
 
Голова комісії       М. ОСТРІВНИЙ 
 
Заступник голови комісії       В. ЛОЦМАН  
         І.РУДЕНКО 


