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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 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 

2018 року 
2. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 № 385 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2018 рік» 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2011 № 332 «Про 

затвердження Положення про регулювання порядку торгівлі і реклами алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів на території м. Олександрії» 

5. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 
«Про місцеві податки і збори» 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 58 «Про 
затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження 
заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.» 

7. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
8. Про розроблення детального плану території на перехресті пр. Соборного та 

вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія Кіровоградської області 
9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
10. Про дозвіл на відновлення меж земельної ділянки по вул. Кіндрата Рожнова, 25 
11. Про передачу земельної ділянки в постійне користування 
12. Про оренду земельних ділянок 
13. Про зміну землекористувача та дозвіл на уточнення меж та площі земельної 

ділянки по вул. Таврійській, 12 
14. Про передачу до державної власності будівлі по вул. Святомиколаївській, 18 
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2018 № 491 «Про проведення 

інвентаризації земель комунальної власності під закладами освіти» 
16. Про визнання недійсними Державних актів на право власності на земельні 

ділянки 
17. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
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18. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою: 
м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 14 

 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 
ІІ півріччя 2018 року 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: п.7 загальні положення – виключити, п.10 
в серпні – виключити, п.3 у вересні – виключити  
 
2. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 № 385 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2018 
рік» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2011 № 332 «Про 

затвердження Положення про регулювання порядку торгівлі і реклами 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів на 
території м. Олександрії» 

 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.01.2015 № 

1528 «Про місцеві податки і збори» 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 58 «Про 

затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ 
на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території на перехресті пр. Соборного та 

вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
9. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на відновлення меж земельної ділянки по вул. Кіндрата 

Рожнова, 25 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
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11. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне користування 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
12. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувача та дозвіл на уточнення меж та площі земельної 

ділянки по вул. Таврійській, 12 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу до державної власності будівлі по вул. Святомиколаївській, 18 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2018 № 491 «Про 

проведення інвентаризації земель комунальної власності під закладами 
освіти» 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про визнання недійсними Державних актів на право власності на земельні 

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

особистого строкового сервітуту 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити в редакції профільної комісії 
 
18. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за 

адресою: м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 14 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
 
Голова комісії:         В. ХІРСА 
 
Секретар комісії:        В. ПРИХОДЬКО 


