
 
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 

 
30 жовтня 2019 року м. Олександрія  
 Зала засідань  

виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 

2020 рік 
2. Про затвердження Програми протидії тероризму у місті Олександрії на 2019-2020 роки 
3. Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для надання 

фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проектів та заходів, 
забезпечення виконання завдань їх статутної діяльності 

4. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
6. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 143А в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Каштан-143 А» 
7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 104 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «КВАДРАТ 104» 
8. Про затвердження передавального акта Міської комунальної лікувально-профілактичної 

установи – стоматологічна поліклініка та організаційні заходи щодо створення 
комунального підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської 
міської ради 

9. Про розроблення детального плану території в районі вул. Кільцевої, 9а в м. Олександрія 
Кіровоградської області 

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

строкового сервітуту  
12. Про оренду земельних ділянок 
13. Про оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 27б, 27в, 27д, 27е 
14. Про проведення земельних торгів 
15. Про передачу земельної ділянки по вул. Перспективній, 4 в постійне користування 
16. Про припинення права постійного користування земельними ділянками 
17. Про земельну ділянку по вул. Шевченка, 176 
18. Про дозвіл на інвентаризацію земель по вул. Героїв Сталінграда, 17, 19, 19а, 21 та 

просп. Соборному, 162/1 
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19. Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна по 
м. Олександрії, сел. Олександрійське, с. Звенигородка на 2020 рік 

20. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення 
21. Про приватизацію нежитлового приміщення площею 112,89 кв.м за адресою: 

пл. Покровська, 3 
22. Про надання дозволу на розробку технічної документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель на території садово-городнього товариства «Гірник» 
23. Інформація про виконання міських програм, затверджених рішеннями міської ради за І 

півріччя 2019 року 
24. Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень 
25. Про розгляд депутатських запитів 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва 

м. Олександрії на 2020 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми протидії тероризму у місті Олександрії на 

2019-2020 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для 

надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 
проектів та заходів, забезпечення виконання завдань їх статутної діяльності 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 

року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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6. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 
143А в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Каштан-143 А» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 

Соборному, 104 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «КВАДРАТ 104» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акта Міської комунальної лікувально-

профілактичної установи – стоматологічна поліклініка та організаційні 
заходи щодо створення комунального підприємства «Міська стоматологічна 
поліклініка» Олександрійської міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території в районі вул. Кільцевої, 9а в 

м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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12. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 27б, 27в, 27д, 27е 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначилися 
 
14. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
15. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки по вул. Перспективній, 4 в постійне 

користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначилися 
 
16. СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельними ділянками 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначилися 
 
17. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вул. Шевченка, 176 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на інвентаризацію земель по вул. Героїв Сталінграда, 17, 19, 19а, 

21 та просп. Соборному, 162/1 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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19. СЛУХАЛИ: Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого 
майна по м. Олександрії, сел. Олександрійське, с. Звенигородка на 2020 рік 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
20. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлового приміщення площею 112,89 кв.м за 

адресою: пл. Покровська, 3 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земель на території садово-городнього товариства 
«Гірник» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначилися 
 
23. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання міських програм, затверджених рішеннями 

міської ради за І півріччя 2019 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначилися 
 
25. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Голова комісії  Г. КІСЕЛЬОВА  
 
Секретар комісії І. БАРАНОВ 


