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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про здійснення контролю за дотриманням вимог статті 591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 
2. Про внесення змін до Програми поліпшення умов тримання в ізоляторі 

тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб № 7 м. Олександрії 
3. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року № 268 «Про 

затвердження оновленого складу ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» 
та оновленого складу організаційного комітету по підготовці та проведенню щорічного 
міського конкурсу «Олександрієць року» 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 44 «Про 
постійно діючу депутатську комісію по визначенню осіб для нагородження відзнакою “За 
заслуги перед містом Олександрією”» 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року № 267 «Про 
оновлений склад комісії по проведенню огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної 
садиби» 

7. Про затвердження видів суспільно корисних робіт 
8. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-

2020 роки 
9. Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Олександрійської міської ради» 
10. Про затвердження міської програми розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти на 2018-2021 роки 
11. Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 

2021 року 
12. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
13. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2017 рік 
14. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 22.12.2017 № 384 «Про 

план підготовки регуляторних актів міською радою на 2018 рік» 
15. Про відомчі жилі приміщення 
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16. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг м. Олександрії 

17. Про розроблення детального плану території на перехресті пр. Соборного та вул. 
Героїв Сталінграда в м. Олександрії Кіровоградської області 

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

19. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту 

20. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель на території обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство 
«Черемшина» 

21. Про викуп земельних ділянок 
22. Про оренду земельних ділянок 
23. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по вул. 

Героїв Сталінграда 
24. Про перегляд розміру плати за землю 
25. Про розгляд заяви Шевченко А.А. 
26. Про дозвіл на відновлення меж земельних ділянок 
27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві 

податки і збори» 
28. Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
29. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності під закладами освіти 
30. Про інвентаризацію державних актів на право постійного користування 

земельними ділянками по м. Олександрії 
31. Про припинення прав користування на земельні ділянки під металоприймальними 

пунктами 
32. Різне: 
- Інформація про виконання депутатських звернень та запитів. 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про здійснення контролю за дотриманням вимог статті 591 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»   

 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення умов тримання в ізоляторі 

тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб № 7 
м. Олександрії 

 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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3. СЛУХАЛИ: Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання  
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року № 268 

«Про затвердження оновленого складу ради щорічного міського конкурсу 
«Олександрієць року» та оновленого складу організаційного комітету по 
підготовці та проведенню щорічного міського конкурсу «Олександрієць 
року» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 44 «Про 

постійно діючу депутатську комісію по визначенню осіб для нагородження 
відзнакою “За заслуги перед містом Олександрією”» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року № 267 

«Про оновлений склад комісії по проведенню огляду-конкурсу «Кращий 
благоустрій приватної садиби» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження видів суспільно корисних робіт 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 
2018-2020 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр 

Олександрійської міської ради» 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту 

до 2021 року 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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13. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради за 2017 рік 

 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 22.12.2017 № 384 

«Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2018 рік»  
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про відомчі жилі приміщення  
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії  
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території на перехресті пр. Соборного та 

вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрії Кіровоградської області  
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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18. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації та продовження терміну на виготовлення землевпорядної 
документації  

 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
19. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту  
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель на території обслуговуючого кооперативу 
«Садівницьке товариство «Черемшина»  

 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
21. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок  
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
22. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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23. СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по вул. 
Героїв Сталінграда 

 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
24. СЛУХАЛИ: Про перегляд розміру плати за землю 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
25. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Шевченко А.А. 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
26. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на відновлення меж земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про 

місцеві податки і збори» 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
28. СЛУХАЛИ: Про упорядкування відомостей в Державному земельному кадастрі 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
29. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель комунальної власності під закладами 

освіти 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
30. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію державних актів на право постійного користування 

земельними ділянками по м. Олександрії 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
31. СЛУХАЛИ: Про припинення прав користування на земельні ділянки під 

металоприймальними пунктами 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
32. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських звернень та запитів. 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії:         В. ХІРСА 
 
Секретар комісії:        В. ПРИХОДЬКО 


