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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЖИТЛА, ЗЕМЛІ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 
31 березня 2021 року м. Олександрія  

Сесійна зала 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії:  3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

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

2. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунального 
підприємства «Чисте місто» 

3. 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 

4. Про прийняття нерухомого, рухомого майна Олександрійської центральної 
районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про 

бюджет  Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 0  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Проект рішення відсутній, рішення комісією не розглянутий 
 
2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунального 

підприємства «Чисте місто» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ: Потребує додаткового вивчення. Не визначились 
 
4. СЛУХАЛИ: Про прийняття нерухомого, рухомого майна Олександрійської центральної 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
 
 
Голова комісії  Сергій МАКАРЕНКО 
 
Секретар комісії  Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 


