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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 

 
 

16  грудня 2021 року м. Олександрія  
каб. 203  

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до Регламенту Олександрійської міської ради восьмого скликання 
2. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2022 

року 
3. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7, 8 скликань 
4. Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутатів 
міської ради, членів виконавчого комітету 

5. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки 

6. Про списання витрат об’єктів незавершеного будівництва та проєктно-кошторисної 
документації 

7. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів 
8. Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 

організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік 

9. Про продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної громади 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2026 року» 

10. Про затвердження Програми розвитку бібліотек Олександрійської територіальної 
громади на 2022-2026 роки 

11. Про міську цільову соціальну програму підтримки молоді та розвитку молодіжної 
політики на 2022-2025 роки 

12. Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 2025 
року 

13. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2022 рік 
14. Про реорганізацію закладів охорони здоров’я 
15. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 980 «Про затвердження 

Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Олександрія» 
16. Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 

громади на 2022 рік 
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17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 

18. Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік 
19. Про умови оплати праці, преміювання Олександрійського міського голови 
20. Про умови оплати праці та преміювання секретаря Олександрійської міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради та старост старостинських округів 
міської ради 

21. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 
22. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 

Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання 
чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень» (реєстр. № ВР 5600) 

23. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації  

24. Про безоплатну передачу земельної ділянки комунальної власності у приватну 
власність 

25. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту 

26. Про оренду земельних ділянок 
27. Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Олімп-120» 
28. Про проведення земельних торгів 
29. Про постійне користування 
30. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
31. Про інвентаризацію земель 
32. Про додаткову земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 в м. Олександрії 
33. Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Олександрійської 

територіальної громади 
34. Про проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Олександрійської 

територіальної громади 
35. Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 
36. Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за користування 

земельними ділянками Олександрійської територіальної громади 
37. Про звільнення від сплати земельного податку 
38. РІЗНЕ:  

- Інформація про суспільно-політичну ситуацію в Олександрійській територіальній 
громаді у 2021 році; 
- Інформація про релігійну ситуацію в Олександрійській територіальній громаді за 
2021 рік; 
- Інформація про виконання депутатських запитів та звернень; 
- Інформація про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період; 
- Про розгляд депутатських запитів 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Регламенту Олександрійської міської ради 

восьмого скликання 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
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2. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 
2022 року 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 7, 8 скликань 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності Олександрійського міського голови, секретаря міської 
ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Про списання витрат об’єктів незавершеного будівництва та проєктно-

кошторисної документації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання 

молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову громадян 
України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації 
«Призовник» на 2022 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної 

громади «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2026 року» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку бібліотек Олександрійської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про міську цільову соціальну програму підтримки молоді та розвитку 

молодіжної політики на 2022-2025 роки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту 

до 2025 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2022 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію закладів охорони здоров’я  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 980 «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м. 
Олександрія» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 

територіальної громади на 2022 рік 
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 бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці, преміювання Олександрійського міського голови 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці та преміювання секретаря Олександрійської міської 

ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та старост 
старостинських округів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
22. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання 

до Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 
набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового 
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кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600) 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу земельної ділянки комунальної власності у 

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

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Олімп-120» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
28. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
29. СЛУХАЛИ: Про постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
30. СЛУХАЛИ: Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
31. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
32. СЛУХАЛИ: Про додаткову земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 в м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
33. СЛУХАЛИ: Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів 

Олександрійської територіальної громади 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
34. СЛУХАЛИ: Про проєкт землеустрою щодо встановлення меж території 

Олександрійської територіальної громади 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне 

майно 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
36. СЛУХАЛИ: Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за 

користування земельними ділянками Олександрійської територіальної 
громади  

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
37. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати земельного податку 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
38. СЛУХАЛИ: Інформація про суспільно-політичну ситуацію в Олександрійській 

територіальній громаді у 2021 році 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
39. СЛУХАЛИ: Інформація про релігійну ситуацію в Олександрійській територіальній 

громаді за 2021 рік 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
40. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
41. СЛУХАЛИ: Інформація про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
42. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
Голова комісії Роман ЖОСАН 
 
Член комісії  Юрій НОС 


