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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 

 
30 червня 2021 року м. Олександрія  

Сесійна зала міської ради 
Присутні члени комісії: 8 чол. 
Відсутні члени комісії: 6 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін в рішення Олександрійської міської ради від 05 грудня 2020 № 6 
«Про утворення, визначення чисельності та затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради 8 скликання» 

2. Про місцеві податки і збори 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет  

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 
4. Про скасування державної реєстрації Статуту Олександрійської міської 

територіальної громади 
5. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2021 

року 
6. Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
7. Про уповноваження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-

Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради на вчинення нотаріальних дій 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65 «Про затвердження 

оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та 
місцевої символіки» 

9. Про передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді 
10. Про затвердження детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія 

Усика в м. Олександрія Кіровоградської області 
11. Про списання будівлі складського приміщення з балансового обліку Санаторного 

закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 16 компенсуючого типу Олександрійської міської 
ради 

12. Про затвердження базової мережі закладів культури Олександрійської міської ради 
13. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну 

власність 
14. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
15. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
16. Про оренду земельних ділянок 
17. Про інвентаризацію земель 
18. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
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19. Про проведення земельних торгів 
20. Про земельний податок 
21. Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку обслуговуючого 

кооперативу «Садівниче товариство «Пролісок.» 
22. Про списання безнадійної заборгованості за договором особистого строкового 

сервітуту 
23. Про земельну ділянку суміжно з пров. Волховським, 22 
24. Про приватизацію нежитлової будівлі за адресою: вул. Дніпровська, 31а 
25. Про внесення змін до Порядку розміщення та встановлення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Олександрії 
26. Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18» 
27. Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
28. Про погодження земельної ділянки у постійне користування 
29. РІЗНЕ:  

- Інформація про виконання депутатських запитів та звернень; 
- Інформація про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період; 
- Про розгляд депутатських запитів  

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Олександрійської міської ради від 05 грудня 

2020 № 6 «Про утворення, визначення чисельності та затвердження 
персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 
8 скликання» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про місцеві податки і збори 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – 02.09,12.08,12.09 – 3%; 1220.9, 1252.3 – 

0,25%, виключити п.4 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про 

бюджет  Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___  «ПРОТИ» - ___  «УТРИМАЛИСЬ» - ___ 
 
ВИРІШИЛИ: Не розглядали у зв’язку з відсутністю проекту рішення 
 
4. СЛУХАЛИ: Про скасування державної реєстрації Статуту Олександрійської міської 

територіальної громади 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ 

півріччя 2021 року 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити: 
07 – заслухати начальника управління охорони здоров’я ОМР; 
08 – заслухати директора КП «Житлогосп» (підготовка до зими); 
10 – заслухати директора КП «Центральний ринок» з питання «Перспективи розвитку 
підприємства»; 
11 – заслухати директора КП «Олександрійський транспорт» з питання «Перспективи 
розвитку підприємства». 
 
6. СЛУХАЛИ: Про заохочення голів квартальних комітетів міста 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Про уповноваження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, 

Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради на 
вчинення нотаріальних дій 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65 «Про 

затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, 
охорони культурної спадщини та місцевої символіки» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Про передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території в районі вулиць Садової та 

Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської області 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
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«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Про списання будівлі складського приміщення з балансового обліку 

Санаторного закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 16 компенсуючого 
типу Олександрійської міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Про затвердження базової мережі закладів культури Олександрійської 

міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
13. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у 

приватну власність 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – п.1.15 – змінити вул. Світоловодська на 

вул. Світлопільська 
 
14. СЛУХАЛИ: Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 

приватизації 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – п.4 – в адресі прибрати № будинку «15». 
 
15. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах 

особистого строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
16. СЛУХАЛИ: Про оренду земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – п.52 змінити дату 19.08.25 на 10.06.2030 
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17. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – п.4 – змінити 03.15 на 03.07 
 
18. СЛУХАЛИ: Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити – виключити п.4 
 
20. СЛУХАЛИ: Про земельний податок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку 

обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Пролісок.»  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Про списання безнадійної заборгованості за договором особистого 

строкового сервітуту 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку суміжно з пров. Волховським, 22 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
24. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлової будівлі за адресою: вул. Дніпровська, 31а 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку розміщення та встановлення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста 
Олександрії 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
26. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
27. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
28. СЛУХАЛИ: Про погодження земельної ділянки у постійне користування 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
29. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання депутатських запитів та звернень  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. Взяти до відома 
 
30. СЛУХАЛИ: Інформація про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. Взяти до відома 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських запитів 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити. Взяти до відома 
 
 
 
Голова комісії  Сергій МАКАРЕНКО 
 
Секретар комісії  Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 


