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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 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
2. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
3. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань законності, депутатської 

діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та 
запобігання корупції 

4. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2019 рік 
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року 
7. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
8. Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва 
9. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
10. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
11. Про оренду земельних ділянок 
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2018 № 514 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2018 № 589 «Про передачу у 

власність земельної ділянки по пр. Соборному, 117а» 
14. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що 

підлягають приватизації (відчуженню) 
15. Про звільнення від сплати земельного податку КП «ЦПМСД м. Олександрії» 
16. Про викуп земельних ділянок по вул. Титова, 2/2 та вул. Титова, 2/12 
17. Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень 
18. Про приєднання до ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії» 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 1   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
2. СЛУХАЛИ: Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7 скликання 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, 
місцевого самоврядування та запобігання корупції 

 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
4. СЛУХАЛИ: Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
 
6. СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців  

2018 року 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В., Приходько В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт за 9 місяців 2018 року 
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7. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації 

 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
8. СЛУХАЛИ: Про відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного 

будівництва 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
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 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
10. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
11. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2018 № 514 
 
ВИСТУПИЛИ: Приходько В.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2018 № 589 «Про 

передачу у власність земельної ділянки по пр. Соборному, 117а» 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
14. СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 

що підлягають приватизації (відчуженню) 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
15. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку КП «ЦПМСД м. Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
16. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок по вул. Титова, 2/2 та вул. Титова, 2/12 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції профільної комісії 
 
17. СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання депутатських запитів і звернень 
 
ВИСТУПИЛИ: Хірса В.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: прийняти до відома інформацію 
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18. СЛУХАЛИ: Про приєднання до ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Темник Т.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
 
 
 
 
 
Голова комісії:         В. ХІРСА 
 
Секретар комісії:        В. ПРИХОДЬКО 


