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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 

 
 
 
18 травня 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії: 0 чол. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією»  
2. Про внесення змін до складу постійних комісій 
3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року 
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
5. Про звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Олександрії за 2017 рік 
6. Про створення робочої групи з питань розробки та впровадження основних 

положень і принципів громадського (партиципаторного) бюджету 
7. Про затвердження детального плану території парку відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

по вул. Шевченка в м. Олександрія Кіровоградської області 
8. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації 
9. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
10. Про оренду земельних ділянок  
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2012 № 615 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії» 
12. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель за ІІ півріччя 2017 року 
13. Про перегляд орендної плати за оренду нежитлового приміщення 
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 «Про 

затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної 
спадщини та місцевої символіки» 

15. Про припинення спеціального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ 
ступенів №4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
шляхом приєднання до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
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1. СЛУХАЛИ:  Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: не визначились 
 
3. СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 

року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ:  Про звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Олександрії за 2017 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ:  Про створення робочої групи з питань розробки та впровадження основних 

положень і принципів громадського (партиципаторного) бюджету 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити до складу групи голів об’єднань ОСББ 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території парку відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка по вул. Шевченка в м. Олександрія Кіровоградської 
області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
8. 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 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: схвалити в редакції профільної комісії 
 
10. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
11. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2012 № 615 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
м. Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
12. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель за ІІ півріччя 2017 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про перегляд орендної плати за оренду нежитлового приміщення 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 100 

«Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, 
охорони культурної спадщини та місцевої символіки» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
15. СЛУХАЛИ: Про припинення спеціального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ 

ступенів №4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області шляхом приєднання до загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити 
 
 
 
 
 
Голова комісії         Г. КІСЕЛЬОВА  
 
Секретар комісії        І. БАРАНОВ 


