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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗВ’ЯЗКУ,  
СФЕРИ ПОСЛУГ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
 

26 серпня 2021 року м. Олександрія  
Сесійна зала 

Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади 
2. Про затвердження міської соціальної Програми запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року 
3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.01.2021 № 75 «Про 

затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського 
сполучення в Олександрійській територіальній громаді» 

4. Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 рр. 

5. Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних організмів на 
території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 30 «Про затвердження 
Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки» 

7. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Будівельників, 32а 
в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж 32а» 

8. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 7б в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зоряне 89» 

9. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія Усика, 62 в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральний 62» 

10. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності квартир 
11. Про припинення комунального підприємства «Благоустрій» Олександрійської міської 

ради шляхом ліквідації 
12. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 
2021 рік» 

13. Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг 
м. Олександрії в с. Звенигородка 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про 
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 роки» 
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15. Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 № 855 
16. Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського міського 

центру соціальних служб 
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет  

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
18. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
19. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну 

власність 
20. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
21. Про оренду земельних ділянок 
22. Про інвентаризацію земель 
23. Про розгляд звернення гаражного кооперативу № 6 «Колос» 
24. Про дозвіл на відновлення меж земельної ділянки по вул. Кіндрата Рожнова, 25 
25. Про розгляд звернення Ділієва І.В. та Ділієва В.І. 
26. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
27. Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 в постійне користування 
28. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про 

визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
29. Про проведення земельних торгів 
30. РІЗНЕ:  

- Інформація про хід виконання рішень міської ради; 
- Інформація про хід виконання міських програм за І півріччя 2021 року; 
- Про розгляд депутатських запитів 

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської соціальної Програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 
року 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.01.2021 № 75 «Про 

затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального 
користування приміського сполучення в Олександрійській територіальній 
громаді» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних 

організмів на території Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 рр. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 30 «Про 

затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту 

Будівельників, 32а в управління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Престиж 32а» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 

7б в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«Зоряне 89» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія 

Усика, 62 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Центральний 62» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної власності квартир 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про припинення комунального підприємства «Благоустрій» 

Олександрійської міської ради шляхом ліквідації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 
територіальної громади на 2021 рік» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання 

адміністративних послуг м. Олександрії в с. Звенигородка 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 

«Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 

№ 855 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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16. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського 

міського центру соціальних служб 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про 

бюджет  Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у 

приватну власність 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гаражного кооперативу № 6 «Колос» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на відновлення меж земельної ділянки по вул. Кіндрата  

Рожнова, 25 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Ділієва І.В. та Ділієва В.І. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 в постійне 

користування  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про 

визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги 
населенню» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: Про  проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
30. СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання рішень міської ради   
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
31. СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання міських програм за І півріччя 2021 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
32. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
ВИРІШИЛИ: На наступне засідання комісії запросити директора КП «Олександрійський 

транспорт», прозвітувати про виконану роботу 
 
 
 
Голова комісії Роман ЖОСАН 
 
 
Секретар комісії  Юрій НОС 


