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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 

 
 
20 лютого 2020 року м. Олександрія  

 Зала засідань 
виконавчого комітету 

 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони публічного порядку 

та результати діяльності Олександрійського відділу поліції ГУПН в Кіровоградській 
області у 2019 році  

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 95 «Про утворення, 
визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету 
Олександрійської міської ради 7 скликання» 

3. Про перейменування топонімічної назви «вулиця Осипенка» на «вулиця Осипенко» у 
місті Олександрії 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 854 «Про 
затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової 
підтримки громадським організаціям на реалізацію проектів та заходів, забезпечення 
виконання завдань їх статутної діяльності» 

5. Про зміни у складі постійних комісій міської ради з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального 
використання природних ресурсів та з питань приватизації майна, житла, землі та 
регулювання земельних відносин 

6. Про припинення госпрозрахункової групи при архівному відділі Олександрійської 
міської ради та внесення змін до Положення про архівний відділ Олександрійської 
міської ради 

7. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради за 2019 рік 

8. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план 
підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік» 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 53 «Про затвердження 
Програми розвитку малого та середнього підприємництва м. Олександрії на 2016-2020 
роки» 

10. Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік 
11. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік 
12. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків  

м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів  
на 2020-2021 роки 
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13. Про безоплатну передачу зовнішніх мереж зі спорудами на баланс комунального 
підприємства «Теплокомуненерго» 

14. Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» 

15. Про передачу завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво газопроводу низького 
тиску для газопостачання теплогенераторної нежитлового приміщення, яке 
використовується під розміщення Пантаївської селищної ради по вул. Магістральна, 49, 
сел. Пантаївка в м. Олександрія Кіровоградської області» 

16. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/4 в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 141/4» 

17. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 139-А в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Комфортне Житло 
139-А» 

18. Про передачу зі статутного капіталу комунального підприємства «Благоустрій» на 
баланс комунального підприємства «Чисте місто» автогрейдера ДЗК-250 

19. Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру міста 
Олександрії на 2020-2023 роки 

20. Про затвердження Положення про управління охорони здоровʼя Олександрійської 
міської ради у новій редакції 

21. Про дозвіл на списання основних засобів з балансу комунального підприємства «Дитяча 
міська лікарня» Олександрійської міської ради 

22. Про дозвіл на списання автомобільного транспорту з балансу комунального 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 

23. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів 
24. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
25. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
26. Про інвентаризацію земель 
27. Про оренду земельних ділянок 
28. Про проведення земельних торгів 
29. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 

міської програми приватизації за 2019 рік 
30. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
31. Звіти постійних комісій міської ради 
32. Про розгляд депутатських запитів 
33. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.04.2013 № 996 «про 

затвердження переліку підприємств, організацій, установ, що належать комунальної 
власності територіальної громади м. Олександрія» 

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

публічного порядку та результати діяльності Олександрійського відділу 
поліції ГУПН в Кіровоградській області у 2019 році  

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 95 «Про 
утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
3. СЛУХАЛИ: Про перейменування топонімічної назви «вулиця Осипенка» на «вулиця 

Осипенко» у місті Олександрії 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 854 

«Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для 
надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 
проектів та заходів, забезпечення виконання завдань їх статутної діяльності» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі постійних комісій міської ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування та раціонального використання природних ресурсів та з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 2  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Не визначились 
 
6. СЛУХАЛИ: Про припинення госпрозрахункової групи при архівному відділі 

Олександрійської міської ради та внесення змін до Положення про архівний 
відділ Олександрійської міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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7. СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради за 2019 рік 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 

«Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 53 «Про 

затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва  
м. Олександрії на 2016-2020 роки» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: _______________________________________________________________ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___  «ПРОТИ» - ___  «УТРИМАЛИСЬ» - ___ 
 
ВИРІШИЛИ: _________________________________________________________________ 
 
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників 

податків м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного та 
місцевого бюджетів на 2020-2021 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу зовнішніх мереж зі спорудами на баланс 

комунального підприємства «Теплокомуненерго» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства 

«Теплокомуненерго» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про передачу завершеного будівництвом об’єкта «Будівництво газопроводу 

низького тиску для газопостачання теплогенераторної нежитлового 
приміщення, яке використовується під розміщення Пантаївської селищної 
ради по вул. Магістральна, 49, сел. Пантаївка в м. Олександрія 
Кіровоградської області» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 

141/4 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Затишна Оселя 141/4» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 

139-А в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Комфортне Житло 139-А» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Про передачу зі статутного капіталу комунального підприємства 

«Благоустрій» на баланс комунального підприємства «Чисте місто» 
автогрейдера ДЗК-250 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру 

міста Олександрії на 2020-2023 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління охорони здоровʼя 

Олександрійської міської ради у новій редакції 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на списання основних засобів з балансу комунального 

підприємства «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на списання автомобільного транспорту з балансу комунального 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 
автобусів 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити: п.8 – відмовити; п.10 – відмовити; п.11 – відмовити; 

п.12 – 21м2 
 
26. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити п.1 – термін оренди 1 рік; п.2 – 5 років оренди; п.9 – 5 

років оренди; п.26 – 6,7 опора з 702 на 708 
 
28. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

виконання міської програми приватизації за 2019 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
30. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
31. СЛУХАЛИ: Звіти постійних комісій міської ради  
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
32. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.04.2013 № 

996 «про затвердження переліку підприємств, організацій, установ, що 
належать комунальної власності територіальної громади м. Олександрія» 

 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Голова комісії: Сергій РАКУТА 
 
Секретар комісії: Павло ШЕВЧЕНКО 


