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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ, ГЛАСНОСТІ, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ 
 

08 липня 2022 року м. Олександрія  
Каб. 203 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
2. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
3. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на II півріччя 2022 року 
4. Про розрив побратимських відносин між містом Мозирем, Республіка Білорусь та містом 

Олександрією, Україна 
5. Про внесення змін до складу постійних комісій Олександрійської міської ради 

8 скликання 
6. Про затвердження в новій редакції Положення про управління культури і туризму 

Олександрійської міської ради 
7. Про Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2024 роки 
8. Про Програму щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в Олександрійській територіальній 
громаді на період до 2024 року 

9. Про демонтаж пам’ятних знаків у Театральному сквері 
10. Про демонтаж пам’ятного знака 
11. Про втрату чинності рішення міської ради 
12. Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території 

Олександрійської територіальної громади 
13. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Діброви, 56 в управління об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-56»  
14. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Василя Сухомлинського, 3 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Автомобіліст-2022» 
15. Про звільнення окремих категорій осіб, від оплати вартості деяких адміністративних 

послуг, яка зараховується до бюджету Олександрійської територіальної громади 
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 № 21 
17. Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади 

в особі Олександрійської міської ради 
18. Про земельний податок 
19. Про оренду земельних ділянок 
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20. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого 
строкового сервітуту 

21. Про інвентаризацію земель 
22. Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Олександрійської 

територіальної громади 
23. Про втрату чинності рішення міської ради від 28.04.2017 № 286 «Про затвердження 

Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель по 
м. Олександрії» 

24. Про постійне користування 
25. Про проведення земельних торгів 
26. Про звільнення від орендної плати у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 
27. Про приватизацію нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 35 
28. Звіт директора КП «Олександрійський центральний ринок» щодо використання коштів 

міського бюджету 
29. Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
30. Інформація про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2022 року 
31. Про розгляд депутатських запитів 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про 

бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Лукашов О.С. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 

II півріччя 2022 року 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
  Серпень, пункт 3 у «відповідальний за підготовку матеріалів» додати 

комісію з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту. 
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4. СЛУХАЛИ: Про розрив побратимських відносин між містом Мозирем, Республіка 
Білорусь та містом Олександрією, Україна 

 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій Олександрійської міської 

ради 8 скликання 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
  Пропозиція розглядати на послідуючій сесії, так як вихід зі складу комісії 

одного депутата ускладнює легітимність постійної комісії з питань 
законності. 

  Секретар міської ради не контролював відсутність депутата Лоцмана Г.Г. на 
комісіях. 

  Протягом 2021 року з 30 засідань – присутнім був 14 разів, це – 46%. 
  Протягом 2022 року з 16 засідань комісії присутнім був 3 рази, це – 18,6%. 
  Одночасно секретар міської ради не інформувала депутатів міської ради 

щодо пропозиції перейти до комісії з питань законності, чим не сприяла 
роботі депутатської комісії. 

 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення про управління культури і 

туризму Олександрійської міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в Олександрійській територіальній 
громаді на 2022-2024 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Яковлев Ю.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про Програму щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в 
Олександрійській територіальній громаді на період до 2024 року 
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ВИСТУПИЛИ: Яковлев Ю.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про демонтаж пам’ятних знаків у Театральному сквері 
 
ВИСТУПИЛИ: Писаревський Є.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про демонтаж пам’ятного знака 
 
ВИСТУПИЛИ: Писаревський Є.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Писаревський Є.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці 

на території Олександрійської територіальної громади 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
  Розділ ІІІ пункт 1 підпункт 2)  
  - котів у багатоквартирних житлових будинках ……з обов’язковим 

отриманням письмової згоди від сусідів суміжних квартир під’їзду); 
  - собак у багатоквартирних житлових будинках….з обов’язковим 

отриманням письмової згоди від сусідів квартир під’їзду та суміжних 
квартир інших під’їздів).  
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Передбачити фінансову відповідальність для власників тварин до пунктів: 
Р. ІІІ, п. 4, п.п.16) в частині оплати за вилов і доставку тварини до державної 
установи ветеринарної медицини; 
Р.ІІІ п. 6, п.п.4) в частині штрафу за вигул собак на територіях дитячих і 
спортивних майданчиків та інших місцях загального користування (площі, 
сквери). 
- Регламентувати вартості витрат на вилов і утримання тварин (окремим 
документом). 
- Передбачити при реєстрації тварин письмове зобов’язання господарів 
щодо виконання цих Правил (у журналі реєстрації). 

 
13. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Діброви, 56 в управління 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-56» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Василя Сухомлинського, 3 

в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Автомобіліст-2022» 

 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про звільнення окремих категорій осіб, від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету Олександрійської 
територіальної громади 

 
ВИСТУПИЛИ: Яременко С.П. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 № 21 
 
ВИСТУПИЛИ: Назаренко О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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17. СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Про земельний податок 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів 

Олександрійської територіальної громади 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення міської ради від 28.04.2017 № 286 «Про 

затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель по м. Олександрії» 

 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про постійне користування 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про звільнення від орендної плати у зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, 

вул. Садова, 35 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Відхилити. 
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  Запропонувати використати це приміщення  КП «Олександрійський 
транспорт» під офіс 

 
28. СЛУХАЛИ: Про директора КП «Олександрійський центральний ринок» щодо 

використання коштів міського бюджету 
 
ВИСТУПИЛИ:   Кіяшко О.С. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
29. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
30. СЛУХАЛИ: Інформація про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2022 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома 
 
32. Про доручення виконавчим органам ради щодо звернень «Релігійної громади 

Преображення Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви 
України м. Олександрії» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2                    «ПРОТИ» - 0             «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
Голова комісії  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 


