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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 

 
12 травня 2020 року м. Олександрія  

Зала засідань 
виконавчого комітету 

 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про припинення комунальної установи «Редакція Олександрійського міського 

радіомовлення» шляхом ліквідації 
2. Про нагородження до Дня міста 
3. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план 

підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік» 
4. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 857 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії на 2020 рік» 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста 

Олександрія на 2020 рік» 
6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року 
7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярмарковій, 46 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зустріч 46» 
8. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 133 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 133» 
9. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 147 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 147» 
10. Про управління багатоквартирним житловим будинком по провулку Привокзальному 

(колишній – Чичеріна), 9-а в м. Олександрії  
11. Про списання з балансу комунального підприємства «Житлогосп» багатоквартирних 

будинків 
12. Про розроблення детального плану території в районі Покровської площі в 

м. Олександрія Кіровоградської області 
13. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Олександрії» 
14. Про припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської 

міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

15. Про створення комунальної установи «Олександрійський міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» 

16. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
17. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
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18. Про внесення змін до Типового договору особистого строкового сервітуту 
19. Про оренду земельних ділянок 
20. Про проведення земельних торгів 
21. Про викуп земельної ділянки за адресою: пл. Знам’янська, 1а 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд 

земельних і майнових питань» 
23. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.07.2019 № 774 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії» 
24. Про внесення змін до Положення про порядок надання  в оренду нежитлових приміщень 

(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади 
міста Олександрії 

25. Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 150 у власність ОСББ 
26. Про тимчасові зміни до порядку оплати оренди комунального майна орендарями на час 

карантину 
27. Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 
28. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання 

коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади 
міста за ІІ півріччя 2019 року 

29. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель за 2019 рік 

30. Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного ліцею 
31. Про впровадження пілотного проекту «Здорова постава» у НВО «Олександрійська 

гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» міста Олександрії на 
2020-2022 роки» 

32. Інформація про звіти депутатів; 
33. Інформація про стан виконання міських програм за ІІ півріччя 2019 року; 
34. Інформація про виконання депутатських запитів та звернень; 
35. Про розгляд депутатських запитів 
36. Про погодження військовій частині 2269 Національної гвардії України МВС України 

використання герба міста Олександрії на рукавному знаку військової форми 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про припинення комунальної установи «Редакція Олександрійського 

міського радіомовлення» шляхом ліквідації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про нагородження до Дня міста 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 

«Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року  
№ 857 «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку  
м. Олександрії на 2020 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про 

бюджет міста Олександрія на 2020 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 

2020 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярмарковій, 46 

в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зустріч 
46» 

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

133 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Затишна Оселя 133» 

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

147 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Затишна Оселя 147» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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10. СЛУХАЛИ: Про управління багатоквартирним житловим будинком по провулку 
Привокзальному (колишній – Чичеріна), 9-а в м. Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу комунального підприємства «Житлогосп» 

багатоквартирних будинків 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території в районі Покровської площі в 

м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» 

Олександрійської міської ради шляхом приєднання до комунального 
підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної установи «Олександрійський міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

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

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: п.17 – 5 років; п.3 – відмовити (борг) 
 
18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Типового договору особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: п.70 – будівля – 3%, земельна ділянка – 

1%, термін – 3 роки 
 
20. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки за адресою: пл. Знам’янська, 1а 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про 

розгляд земельних і майнових питань» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.07.2019 № 774 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
м. Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 



6 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок надання  в оренду 
нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній 
власності територіальної громади міста Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: включити «Шахтарочка» і «Авеста» 
 
25. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 150 у власність ОСББ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про тимчасові зміни до порядку оплати оренди комунального майна 

орендарями на час карантину 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити з доповненням комісії 
 
27. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
28. СЛУХАЛИ: Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної 
власності територіальної громади міста за ІІ півріччя 2019 року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель за 2019 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
30. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного ліцею 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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31. СЛУХАЛИ:  Про впровадження пілотного проекту «Здорова постава» у НВО 
«Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 
мистецтв» міста Олександрії на 2020-2022 роки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
32. СЛУХАЛИ: Інформація про звіти депутатів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
33. СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання міських програм за ІІ півріччя 2019 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
34. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
35. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
36. СЛУХАЛИ: Про погодження військовій частині 2269 Національної гвардії України МВС 

України використання герба міста Олександрії на рукавному знаку 
військової форми 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Голова комісії: Сергій РАКУТА 
 
Член комісії: Олена ГОЛОВАЧОВА 


