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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 

 
18 грудня 2019 року м. Олександрія  
 Каб. 118 
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
2. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії  

на 2020 рік 
3. Про міський бюджет на 2020 рік 
4. Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок за 

використання майна комунальної власності територіальної громади міста Олександрії 
5. Про земельну ділянку по проїзду Поліграфістів, 1 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження 

Положення про управління економіки Олександрійської міської ради в новій редакції» 
7. Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Олександрійською селищною 

радою власних повноважень з утримання закладів та установ бюджетної сфери 
8. Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Звенигородською сільською 

радою власних повноважень з утримання закладів та установ бюджетної сфери 
9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
10. Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 13 
11. Про передачу земельних ділянок в постійне користування 
12. Про списання з балансу КП ЦПМСД м. Олександрії транспортних засобів за листом № 

471/01 від 11.12.2019 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми економічного і соціального розвитку  

м. Олександрії на 2020 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2020 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку і встановлення орендних ставок 

за використання майна комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по проїзду Поліграфістів, 1 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - _5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про 

затвердження Положення про управління економіки Олександрійської 
міської ради в новій редакції» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
7. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням 

Олександрійською селищною радою власних повноважень з утримання 
закладів та установ бюджетної сфери 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
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8. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням Звенигородською 
сільською радою власних повноважень з утримання закладів та установ бюджетної сфери 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М., голова комісії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___3____  «ПРОТИ» - ___2____  «УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ 
 
ВИРІШИЛИ:  Комісія не визначилась  
 
9. СЛУХАЛИ: Ракуту С. М. про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм 
безоплатної приватизації 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П.,  начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___5____  «ПРОТИ» - ___0____  «УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ 
 
ВИРІШИЛИ:  Схвалити  
 
10. СЛУХАЛИ: Ракуту С. М. про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 13 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П.,  начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___5____  «ПРОТИ» - ___0____  «УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ 
 
ВИРІШИЛИ:  Схвалити  
 
11. СЛУХАЛИ: Ракуту С. М. про передачу земельних ділянок в постійне користування 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко О.П.,  начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___5____  «ПРОТИ» - ___0____  «УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ 
 
ВИРІШИЛИ:  Схвалити  
 
12. СЛУХАЛИ: Ракуту С. М. про списання з балансу КП ЦПМСД м. Олександрії 
транспортних засобів за листом № 471/01 від 11.12.2019 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___5____  «ПРОТИ» - ___0____  «УТРИМАЛИСЬ» - ___0___ 
 
ВИРІШИЛИ:  Схвалити  
 
 
Голова комісії: Сергій РАКУТА 
 
Секретар комісії: Павло ШЕВЧЕНКО 


