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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 
06 травня 2021 року м. Олександрія  

Зала засідань виконавчого 
комітету міської ради 

Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  0 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. 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» 

2. Про затвердження Програми підтримки діяльності Олександрійського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області на 2021-2025 роки 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 12 
4. Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, капітального 

ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-
2025 рр. 

5. Про порядок демонтажу некапітальних споруд та засобів зовнішньої реклами в 
м. Олександрії 

6. Про затвердження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-
Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради 

7. Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії» у новій редакції 

8. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
9. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією»  
10. Про надання дозволу на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу КП 

«Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради»  
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет  

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
12. Про затвердження детального плану території в районі Покровської площі в 

м. Олександрії Кіровоградської області 
13. Про списання автомобілю, споруд тиру та туалету дитячого з балансового обліку 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний 
заклад» 

14. Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого, рухомого майна 
Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності 
Олександрійської міської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 
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15. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 
Олександрійської міської ради у новій редакції 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд 
земельних і майнових питань» 

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

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

19. Про оренду земельних ділянок 
20. Про земельний податок 
21. Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються 

для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу 
22. Про заборону випалювання рослинності на орендованих земельних ділянках 
23. Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
24. Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Арка» 
25. Про інвентаризацію земель 
26. Про проведення земельних торгів 
27. Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 38а в м. Олександрії 
28. Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а 
29. Про постійне користування 
30. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про 

визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
31. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
32. Про зміну землекористувача земельної ділянки 
33. Про викуп земельних ділянок 
34. Про приватизацію нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за 

адресою: м. Олександрія, просп. Будівельників, 28 
35. Про приватизацію нежитлових будівель за адресою: сел. Олександрійське,  

вул. Довіри, 10 
36. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо бездіяльності в передачі земельних ділянок до комунальної 
власності Олександрійської територіальної громади 

37. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони 
материнства і дитинства та подолання демографічної кризи 

38. РІЗНЕ: 
- Про розгляд депутатських запитів 

 
 
1. 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» 

 
ВИСТУПИЛИ: Волков Г.Е,  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки діяльності Олександрійського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 
Кіровоградській області на 2021-2025 роки 

 
ВИСТУПИЛИ: Волков Г.Е,  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 12 
 
ВИСТУПИЛИ: Ганжа В.Р.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, 

капітального ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і 
гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр. 

 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
5. СЛУХАЛИ: Про порядок демонтажу некапітальних споруд та засобів зовнішньої 

реклами в м. Олександрії 
 
ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __  «ПРОТИ» - __ «УТРИМАЛИСЬ» - __ 
 
ВИРІШИЛИ: _________________________________________________________________ 
 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-

Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» у новій редакції 

 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – внести зміни – не довічно, але 

одноразова виплата 35% 
 
8. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
9. СЛУХАЛИ: Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» 
 
ВИСТУПИЛИ: Косяк В.О.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу 

КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради» 
 
ВИСТУПИЛИ: Черевашко Р.Є.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
  
11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про 

бюджет  Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Лукашов О.С..  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території в районі Покровської площі в 

м. Олександрії Кіровоградської області  
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ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __  «ПРОТИ» - __ «УТРИМАЛИСЬ» - __ 
 
ВИРІШИЛИ: _________________________________________________________________ 
 
13. СЛУХАЛИ: Про списання автомобілю, споруд тиру та туалету дитячого з балансового 

обліку НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – 
дошкільний навчальний заклад» 

 
ВИСТУПИЛИ: Авраменко О.М.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого, рухомого майна 

Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського 
району до комунальної власності Олександрійської міської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Переведенцева О.В.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців Олександрійської міської ради у новій редакції 
 
ВИСТУПИЛИ: Тригуб В.Ф.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про 

розгляд земельних і майнових питань» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевський А.В.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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17. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації 

 
ВИСТУПИЛИ: Репенко О.А.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
18. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
19. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
20. СЛУХАЛИ: Про земельний податок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які 

виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для 
такого продажу 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
22. СЛУХАЛИ: Про заборону випалювання рослинності на орендованих земельних ділянках 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
23. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
24. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Арка» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
25. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
26. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
27. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 38а в м. Олександрії 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
28. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
29. СЛУХАЛИ: Про постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
30. 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» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
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31. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
32. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувача земельної ділянки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
33. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
34. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за 

адресою: м. Олександрія, просп. Будівельників, 28 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
35. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлових будівель за адресою: сел. Олександрійське, 

вул. Довіри, 10 
 
ВИСТУПИЛИ: Репенько О.А. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
36. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо бездіяльності в передачі 
земельних ділянок до комунальної власності Олександрійської 
територіальної громади 

 
ВИСТУПИЛИ: Лоцман Г.Г. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити  
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37. СЛУХАЛИ: Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення 
охорони материнства і дитинства та подолання демографічної кризи 

 
ВИСТУПИЛИ: Сосна Л.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити 
 
 
 
Голова комісії  Олег НОСОВ 
 
Секретар комісії  Ірина КОРНІЛОВА  


