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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ОСВІТИ І НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ, СІМ’Ї, МОЛОДІ, 
ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 
16 вересня 2016 року                                                                      м. Олександрія  
         Сесійна зала міської ради 
 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про Стратегію Сталого Розвитку міста Олександрії до 2030 року 
2. Про створення управління стратегічного планування Олександрійської міської ради 
3. Про створення комунальної установи «Інститут розвитку міста Олександрійської 

міської ради» 
 
4. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів  
5. Про затвердження списку народних засідателів Олександрійського міськрайонного 

суду 
6. Про створення комунального підприємства «Муніципальна варта Олександрійської 

міської ради» 
7. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 
8. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року 
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2012 № 536 «Про 

затвердження міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу радянського 
народу над фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні на 2012-2020 роки» 

10. Про згоду на прийняття до комунальної власності гуртожитку по вул. Пилипа 
Гриценка (Паризької Комуни), 13-а та автодорожнього покриття шляхопроводу 

11. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 64 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ПІВДЕННИЙ-64» 

12. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному 
(Леніна), 107 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «СОБОРНИЙ 107» 

13. Про інвестиційну програму комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 
2016 рік 

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

15. Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне 
користування, тимчасове користування на умовах строкового сервітуту та в оренду, про 
поділ земельних ділянок 

16. Про погодження ремонту орендованого приміщення по вул. Діброви, 77 
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17. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
18. Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень 
19. Про зобов’язання звернутись до міської ради для оформлення права користування 

земельними ділянками  
20. 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 2016 року 

21. Про зміну типу та повного найменування Ліцею інформаційних технологій 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області  

22. Про дозвіл на отримання відновлюваної кредитної лінії комунальному 
підприємству «Житлогосп» 
 
1. СЛУХАЛИ: «Про Стратегію Сталого Розвитку міста Олександрії до 2030 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: «Про створення управління стратегічного планування Олександрійської 
міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 2   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились 
 
3. СЛУХАЛИ: «Про створення комунальної установи «Інститут розвитку міста 
Олександрійської міської ради»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: «Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 
органів»  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку народних засідателів Олександрійського 
міськрайонного суду» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: «Про створення комунального підприємства «Муніципальна варта 
Олександрійської міської ради»» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя  
2016 року» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2012 № 536 «Про 
затвердження міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу радянського 
народу над фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні на 2012-2020 роки»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: «Про згоду на прийняття до комунальної власності гуртожитку по  
вул. Пилипа Гриценка (Паризької Комуни), 13-а та автодорожнього покриття шляхопроводу» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: «Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 64 з 
балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «ПІВДЕННИЙ-64»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 3   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити 
 
12. СЛУХАЛИ: «Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 
Соборному (Леніна), 107 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «СОБОРНИЙ 107»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: «Про інвестиційну програму комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» на 2016 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: «Про відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, у постійне 
користування, тимчасове користування на умовах строкового сервітуту та в оренду, про 
поділ земельних ділянок» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: «Про погодження ремонту орендованого приміщення по вул. Діброви, 77» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити або змінити: за рішенням профільної комісії 
 
22. СЛУХАЛИ: «Про затвердження дозволу на відновлювальну кредитну лінію для 
комунального підприємства «Житлогосп»» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
 
 
 
 
Голова комісії  ______________________  МЕЛЬНИК С.Ю. 
 
 
Секретар комісії: ______________________  БАРАНОВ І.М. 


