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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЖИТЛА, ЗЕМЛІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
16  лютого  2016  року                                                               м. Олександрія  
 
Присутні: 4 чол. 
Алімов Є.В. (заступник голови) 
Колісник Д.О. 
Ракута С.М. (голова) 
Шевченко П.М. (секретар) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 

 Про попередній розгляд проектів рішень міської ради 
 
1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про передачу безоплатно у 
власність земельних ділянок громадянам міста» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок» 
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ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії  Ракуту С.М. «Про попереднє погодження місця 
розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії»          
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити, пп. 3, 4, 6 запропонувати інші місця розташування  
 
6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про припинення договорів оренди 
земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
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8. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про продовження договору оренди 
земельної ділянки по вул. Луначарського» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
9. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про викуп земельної ділянки по вул. 
Миру,79» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2 «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: комісія не визначилась 
 
10. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки шляхом викупу по 
вул. Ленінградській, 22» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
11. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про надання у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: вул. Червоного Козацтва (поза межами ринку 
«Айсберг») 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2 «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: комісія не визначилась  
 
12. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про припинення права постійного 
користування земельними ділянками 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
13. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про відведення у власність шляхом 
викупу земельної ділянки по вул. Партизанській, 85» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
14. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про здійснення електронних 
закупівель у м. Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченко О.П.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
15. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. «Про заслуховування інформації про 
роботу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 скликання» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити  
 
 
 
 
 
Голова комісії:        РАКУТА С.М. 
 
Секретар комісії:       ШЕВЧЕНКО П.М. 


