
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
СІМДЕСЯТ ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

27 червня 2014 року          № 79 
м. Олександрія 

Початок – 09.00 
Закінчення – 11.20 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 35 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 14 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Перерва. 
Продовження сесії: 
01 липня 2014 року 
Початок – 14.00 
Закінчення – 14.20 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 28 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 21 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Цапюк С.К., міський голова: 
Привітав присутніх з наступаючим святом – Днем Конституції України.  

 
Сімдесят дев’яту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибули 34 депутати. 
Сімдесят дев’ята сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та 

частин 4,5,9,12 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від від 13 червня 2014 року 
№ р-90-з «Про скликання 79 сесії Олександрійської міської ради 6 скликання».  

Сімдесят дев’яту сесію міської ради 6 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
На підставі пункту 16 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесії міської ради проводяться гласно.  
Запропонував дати змогу присутнім прийняти участь у роботі сесії.  
Нагадав вимоги Регламенту щодо розгляду питань порядку денного. Відповідно 

до ст. 41 для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 
хвилин, на запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин; заключне слово – до 5 
хвилин.  



   

Оголосив, що присутні на засіданні повинні дотримуватись дисципліни в залі і 
мають право виступати тільки за поданням письмової заявки та за згодою більшості 
депутатів. 

Для ведення протоколу запропонував обрати секретаріат сесії та лічильну 
комісію для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова 
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради  

Абажей  
Григорій Петрович  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Рожков 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович 

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Інформація про програму конкретних дій по запобіганню розповсюдження 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів серед населення 
міста  

 Доповідач: 
Кодак 
Олександр 
Олександрович 

 
- начальник міського відділу УМВС України в 
Кіровоградській області 

2. Звіт про роботу комунального підприємства «Міська друкарня» у 2013 році 
 Доповідач: 

Субботін 
Володимир Вячеславович 

 
- директор комунального підприємства «Міська 
друкарня» 

3. Звіт про виконання функціональних обов’язків заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Федорука І.А. 

 Доповідач: 
Федорук 
Іван Адамович  

 
- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  

4. Інформація про стан справ у промисловості міста Олександрії та шляхи його 
поліпшення 
 
 



   

 Доповідач: 
Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки міської ради  

5. Про поточний стан виконання Програми капітального ремонту та реконструкції 
житлового фонду м. Олександрії на 2012-2015 роки  

 Доповідач: 
Кодола 
Володимир Миколайович   

 
- начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

6. Інформація про хід відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків влітку 2014 
року 

 Доповідачі: 
Димкова 
Любов Михайлівна   

 
- начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

7. Про перспективний план роботи міської ради на ІІ півріччя 2014 року 
8. Про заохочення голів квартальних комітетів 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович    

 
- секретар міської ради 

9. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 30.12.2013 №1191 «Про 
план підготовки регуляторних актів міською радою на 2014 рік» 

10. Про затвердження дислокації розміщення тимчасового майданчика для торгівлі 
на території м. Олександрії 

 Доповідач: 
Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки міської ради  

11. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
12. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2014 року 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

13. Про прийняття до комунальної власності квартири № 45 по пр. Будівельників, 
буд. 32а в місті Олександрії 

14. Про визнання комунальною власністю та передачу на баланс житлового будинку 
по вул. Куйбишева № 17а в селищі Пантаївка 

 Доповідач: 
Кодола 
Володимир Миколайович   

 
- начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2010 № 1592 «Про відомчі 
жилі приміщення міських комунальних лікувально-профілактичних закладів 
міста Олександрії» 

 Доповідач: 
Євсєєва 
Світлана Михайлівна    

 
- заступник начальника управління охорони здоров’я 
міської ради 

16. Про зміни та доповнення до Регламенту міської ради 6 скликання 
 Доповідач: 

Бугайченко 
Іван Миколайович   

 
- голова постійної комісії міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування 
 



   

17. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про роботу 
виконавчого органу по організації виконання завдань своєї функціональної 
спрямованості за 2013 рік 

18. Про внесення змін в рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про 
визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на 
території міста Олександрії» 

19. Про розгляд клопотання гаражного кооперативу № 6 
20. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
21. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
22. Про викуп земельних ділянок за адресою: пл. Кірова, 7а 
23. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
24. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
25. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 

міста Олександрії 
26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок 
27. Про продовження терміну на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 
28. Про розгляд клопотання Ковальова В.М. 
29. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1264 «Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельних ділянок» 

30. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
31. Про внесення змін в рішення міської ради від 25.04.2014 № 1337 «Про розгляд 

клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки» 
32. Про розгляд клопотання громадської організації «Дитячо-юнацький футбольний 

клуб «Аметист – 2001» про об’єднання та зміну цільового призначення 
земельних ділянок 

33. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду 

34. Про скасування рішення міської ради 
35. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок 
  Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович     

 
- начальник управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради  

36. Про звернення до жителів міста Олександрії 
 Доповідач: 

Голобородько 
Віктор Валентинович  

 
- депутат міської ради 

37. Повідомлення депутатів міської ради Абажея Г.П., Бараника В.І., Бондар О.М., 
Босої Л.О. про свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради 

38. Різне:  
- Інформація про виконання рішень міської ради  
- Інформація про виконання депутатських запитів та звернень 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 



   

Головуючий сесії: 
Оголосив лист прокурора м. Олександрії Малкова В.В. з проханням включити в 

порядок денний інформацію про стан законності на території м. Олександрії протягом 
ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року.  

Запропонував підтримати прохання прокурора та включити в порядок денний 
зазначену інформацію першою. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію головуючого сесії включити в порядок денний інформацію про 
стан законності на території м. Олександрії протягом ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 
2014 року. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є пропозиції до порядку денного. 
 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» та об’єднати його в 
один проект рішення з питанням № 33 основної черги дня. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Горошка А.О. доповнити порядок денний оголошеним 
проектом рішення. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
Голобородько В.В., депутат міської ради: 
Враховуючи те, що в залі зібралась велика кількість людей, запропонував 

змінити порядок розгляду питань черги дня та розглянути питання № 36 третім, а всі 
останні розглядати у запропонованому порядку без змін.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Голобородька В.В. змінити порядок розгляду питань 
черги денної. 

Результати голосування: «За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх проголосованих 
пропозицій.  

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 
Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
Оголосив звернення гр. Яковенко В., яка проживає за адресою: вул. Трудових 

Резервів, 1, кв. 3, щодо опломбування та поквартирного встановлення 



   

електролічильників у будинку. Запропонував вважати його виступ депутатським 
зверненням (депутатське звернення від 01.07.2014 № 42). 

Звинуватив депутата міської ради Голобородька В.В. в чиненні тиску на 
депутатів міської ради, піддаючи критиці позицію частини депутатського корпусу щодо 
підтримки звернення до Президента України, прийнятого міською радою 23 січня 2014 
року. 

Вимагав від депутата міської ради Голобородька В.В. публічного вибачення на 
сторінках газети перед депутатами міської ради за вчинення ним неправомірних дій до 
них і закликав депутатів відхлити проект рішення «Про звернення до жителів міста 
Олександрії». У разі відмови Голобородька В.В. вибачитися перед депутатами міської 
ради вимагав направити від імені міської ради звернення до прокурора міста для 
притягнення його до відповідальності. 

(Повний текст виступу додається у матералах сесії). 
 
Кравченко Б.Є., депутат міської ради: 
Оголосив протокол № 2 засідання депутатської фракції Партії регіонів від 26 

червня 2014 року про саморозпуск депутатської фракції Партії регіонів в 
Олександрійській міській раді. 

Підтримав пропозицію депутата Бугайченка І.М. щодо направлення звернення 
до прокурора міста Олександрії для притягнення до відповідальності депутата 
Голобородька В.В. 

 
/Присутні у залі люди шуміли та голосно вигукували у мегафони/ 
Голобородько В.В., депутат міської ради, передав право свого виступу 

Панібратенку О.І. 
Панібратенко О.І.: 
Публічно засудив дії влади міста. Назвав представників влади міста 

бандидатами та корупціонерами. Звинуватив членів депутатської фракції Партії 
регіонів у фарсі та непослідовності.  

 
/Присутні у залі люди шуміли та голосно вигукували у мегафони/ 
 
Коваль Л.П., депутат міської ради: 
Зачитала заяву від мешканців будинку по пр. Леніна, 88 щодо проведення 

термінової перевірки проведення ремонтних робіт у приміщенні колишнього кафе 
«Ліма» (заява передана у відділ звернень, відповідне депутатське звернення від 
23.06.2014 № 41). 

Зачитала заяву мешканців будинків №№ 12,14 по вул. 50 років Жовтня з 
проханням надати доручення управлінню приватизації, оренди майна та землі міської 
ради вирішити викладені у зверненні проблемні питання. Запропонувала вважати її 
виступ депутатським зверненням (депутатське звернення від 01.07.2014 № 43). 

Звернулася від імені членів садівничих товариств з проханням перевірити 
дотримання режиму тиші в нічний час у садівничому товаристві «Черемшина». 
Запропонувала вважати її виступ депутатським зверненням (депутатське звернення від 
01.07.2014 № 44). 

Звернулась до депутата міської ради Голобородька В.В. з проханням поважати 
депутатів та їх дітей, та не ганьбити їх.  



   

1. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗАКОННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ 

М. ОЛЕКСАНДРІЇ ПРОТЯГОМ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ ТА І ПІВРІЧЧЯ 2014 
РОКУ. 

Доповідав: Малков В.В., прокурор міста Олександрії, радник юстиції. 
Звернувся до депутатів з проханням звернутись до історії України у період 

утворення Української Народної Республіки та, по можливості, намагатися не 
повторювати історичних помилок.  

Надав аналітичну довідку про стан законності на території м. Олександрії 
протягом ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року.  

Зазначив, що стан законності є таким, що у значній мірі відповідає вимогам 
сьогодення, окремим положенням Законів України, галузевих наказів Генерального 
прокурора України та Міністерства внутрішніх справ України. 

Окремо зупинився на організації роботи прокуратури, аналізі злочинності,  
діяльності прокуратури із захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів 
держави, представництві та реальному виконанні судових рішень. 

Звернув увагу депутатів на проблему організації міського сміттєзвалища та 
вирішення питання сплати державного мита комунальними підприємствами міста при 
зверненні до суду (тези виступу знаходяться в матеріалах сесії). 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про стан законності на території м. Олександрії протягом 

ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року до відома (додаток 6). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОГРАМУ КОНКРЕТНИХ ДІЙ ПО 
ЗАПОБІГАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА. 

Доповідав: Кодак О.О., начальник міського відділу внутрішніх справ УМВС 
України в Кіровоградській області. 

Повідомив депутатам, що на постійному контролі міського відділу міліції 
знаходиться виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 
м. Олександрії на 2011-2015 роки, Концепції реалізації державної політики у сфері 
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки. 

Проаналізував поточний стан роботи міського відділу у цьому напрямку, 
зазначив, що у роботі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у місті наявна 
позитивна динаміка (тези виступу знаходяться в матеріалах сесії). 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію, крім постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування.  

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про програму конкретних дій по запобіганню 

розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
серед населення міста до відома (додаток 6). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА 
ДРУКАРНЯ» У 2013 РОЦІ. 

Доповідав: Субботін В.В., директор комунального підприємства «Міська 
друкарня». 

Проаналізував динаміку виробництва продукції комунальним підприємством 
«Міська друкарня» та економічні показники роботи підприємства. Зазначив, що 
протягом останніх років наявний суттєвий спад виробництва продукції, але наразі 
спостерігається позитивна тенденція щодо зниження собівартості реалізованої 
продукції. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Задав запитання чому друкарня не друкує місцеві газети. 
 
 Субботін В.В.: 
 Дав відповідь, що основною причиною була низька якість друку через застаріле 
обладнання, у результаті замовники відмовились від послуг підприємства. Наразі 
ведеться робота з потенційними клієнтами для налагодження зв’язків та подальшого 
друку газет місцевих видань.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію, крім постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Взяти звіт про роботу комунального підприємства «Міська друкарня» у 
2013 році до відома (додаток 6). 

Записати протокольно: 
Директору комунального підприємства «Міська друкарня» провести роботу з 

редакторами місцевих видань щодо налагодження співпраці по друкуванню газет. 
 
4. СЛУХАЛИ: 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ 
ОРГАНІВ РАДИ ФЕДОРУКА І.А. 

Доповідав: Федорук І.А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради. 

Надав детальну інформацію про виконання ним своїх функціональних 
обов’язків. Зазначив, що основним напрямком роботи є координація діяльності 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради. В рамках діючої на даний час системи взаємовідносин у міській житлово-



   

комунальній сфері основну роль у виконанні завдань відіграють комунальні 
підприємства за напрямками: 

- обслуговування багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових 
територій комунальним підприємством «Житлогосп»; 

- утримання міських територій та об’єктів благоустрою комунальним 
підприємством «Благоустрій»; 

- надання послуг з централізованого теплопостачання  комунальним 
підприємством «Теплокомуненерго»; 

- утримання об’єктів зовнішнього освітлення, світлофорів, дорожніх знаків та 
дорожньої розмітки комунальним підприємством «СвітлоЦентр»; 

- утримання кладовищ, та надання ритуальних послуг комунальним 
підприємством «Ритуал» (тези звіту знаходяться в матеріалах сесії). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію, крім постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Взяти звіт про виконання функціональних обов’язків заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федорука І.А. до відома 
(додаток 6). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН СПРАВ У ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ. 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Надав детальну інформацію про стан справ у промисловості міста Олександрії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Задав запитання скільки людей та підприємств працюють в обліковому колі 
міста Олександрії, та яка середня заробітна плата. 
 
 Черевашко Р.Є.: 
 Зазначив, що працює 35 підприємств, близько 3 тис.осіб, середня заробітна 
плата становить 1750 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію, крім постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію про стан справ у промисловості міста Олександрії та 
шляхи його поліпшення до відома (додаток 6). 



   

6. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОТОЧНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2012-2015 РОКИ. 

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Надав детальну інформацію про стан виконання Програми капітального ремонту 
та реконструкції житлового фонду м. Олександрії на 2012-2015 роки та перспективи на 
2014 рік та аналіз потреби і виконання ремонтів конструктивних елементів та 
інженерних систем житлових будинків комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію.  
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про поточний стан виконання Програми капітального 

ремонту та реконструкції житлового фонду м. Олександрії на 2012-2015 роки до 
відома (додаток 6). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ХІД ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА 
ПІДЛІТКІВ ВЛІТКУ 2014 РОКУ. 

Доповідала: Димкова Л.М., начальник управління освіти, молоді та спорту  
міської ради. 

Зазначила, що оздоровча кампанія проводилась за декількома напрямками: 
відпочинок дітей в пришкільних таборах відпочинку, оздоровлення в стаціонарних 
таборах, участь дітей в науково-дослідницьких експедиціях та туристичних походах. 

Протягом двох тижнів в пришкільних таборах відпочило 3438 дитини. На 
підготовку пришкільних таборів відпочинку з міського бюджету використано 24 тис. 
грн, на проведення – 50,1 тис. грн, батьківська плата становила 330,4 тис.грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили інформацію.  
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про хід відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків 

влітку 2014 року до відома (додаток 6). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ НА ІІ 
ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що відповідно до ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 17, 30, 76, 89, 91, 94 Регламенту роботи міської ради, 
враховуючи висновки і пропозиції депутатських фракцій та груп, постійних комісій 



   

міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
керівників виконавчих органів міської ради проектом рішення пропонується затвердити 
перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2014 року. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 
ІІ півріччя 2014 року. Прийняти рішення міської ради № 1364 (додаток 1). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
 Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Податкового 
кодексу України, Програми заохочення голів квартальних комітетів, затвердженої 
рішенням міської ради від 22.05.2009 року № 1019, подання ради голів квартальних 
комітетів міста, за активну участь у роботі органів самоорганізації населення, сумлінне 
виконання завдань, покладених на квартальні комітети, та з метою створення 
сприятливих умов для реалізації повноважень органів самоорганізації населення, 
проектом рішення пропонується виділити кошти згідно з кошторисом програми 
підтримки та розвитку місцевого самоврядування в місті Олександрії на 2014 рік для 
одноразової виплати головам квартальних комітетів у сумі вісімнадцять тис.грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1365 (додаток 1). 
 
10. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕННЯ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 
30.12.2013 № 1191 «ПРО ПЛАН ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 
МІСЬКОЮ РАДОЮ НА 2014 РІК». 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити план 

підготовки регуляторних актів міської ради на 2014 рік, затверджений рішенням 



   

міської ради від 30 грудня 2013 року № 1191 «Про план підготовки регуляторних актів 
міською радою на 2014 рік», проектом «Про внесення змін до додатку 2 Методики 
розрахунку і встановлення орендних ставок за використання майна комунальної 
власності територіальної громади міста Олександрії».  

Щодо зауваження постійної комісії з питань законності надав обґрунтування 
недоцільністі затвердження окремого Положення. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка побажала пункти 2-4 проекту винести в окреме положення і в 
подальшому не включати в рішення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1366 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДИСЛОКАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО 
МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ТОРГІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ М. ОЛЕКСАНДРІЇ. 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що розглянувши заяву директора комунального підприємства 

«Олександрійський центральний ринок» Носа Ю.В. від 31.03.2014 № 33 виконавчий 
комітет міської ради пропонує затвердити дислокацію розміщення тимчасового 
майданчика для торгівлі на території м. Олександрії за адресою: перехрестя вулиць 
Червоноармійської та Семашка і доручити комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» здійснювати справляння плати за ринкові 
послуги на тимчасовому майданчику для торгівлі. 

Відповідальність за дотримання правил торгівлі на ринках та громадського 
порядку покласти на власників об’єктів торгівлі. 

Відповідальність за санітарний стан території покласти на директора 
комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» Носа Ю.В. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити дислокацію розміщення тимчасового майданчика для торгівлі 
на території м. Олександрії. Прийняти рішення міської ради № 1367 (додаток 1). 



   

12. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  
Збільшити доходи та видатки загального фонду на суму 1 049 200 грн за рахунок 

субвенції з обласного бюджету районним та міським (міст обласного значення) 
бюджетам на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2014 році згідно з 
додатками  1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму       
1 402 200 грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах та за рахунок коштів територіального дорожнього фонду 
обласного бюджету згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму         
10 500,00 грн за рахунок перевиконання річного плану по коштам, що надходять від 
продажу земельних ділянок  згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1. 

Збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму         
15 000,00 грн за рахунок перевиконання річного плану по надходженнях до фонду 
охорони навколишнього природного середовища згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1,7. 

Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 472 300 грн в 
тому числі за рахунок залучення вільного залишку  загального фонду міського 
бюджету, який склався станом на 01 січня 2014 року  в сумі 210 000 грн 00 коп. та за 
рахунок зменшення профіциту загального фонду в сумі 262 300 грн згідно з додатками 
2, 3, 3-1,6. 

Зменшити видатки управління охорони здоров’я міської ради на утримання 
МКЛПЗ - Міська лікарня №1 м.Олександрії згідно п.5 листа-вимоги Олександрійської 
об’єднаної державної фінансової інспекції від 26 вересня 2013 року № 02-15/1419 на 
суму 243 723 грн. 85 коп. згідно з додатками 2, 3,3-1. 

Установити обсяг надання кредиту із спеціального фонду міського бюджету в 
сумі 149 841 грн для забезпечення гарантії Олександрійської міської ради на випадок 
невиконання боргових зобов’язань комунальним підприємством «Теплокомуненерго»  
Олександрійської міської ради за кредитом Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації для виконання інвестиційного проекту «Реконструкція ЦТП №118 під 
газову котельну в м. Олександрія», згідно з додатком 9. 

Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду 
(бюджету розвитку) міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-1,5. 

Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок бюджету 
розвитку, згідно з додатком 5. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не надала висновок.  
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1368 (додаток 1). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 РОКУ. 

Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за 1 квартал 2014 року згідно з додатками 1, 2. 
Надала пояснення по всім невиконаним показникам бюджету. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. Постійна комісія з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування запропонувала надати пояснення щодо невиконання показників 
бюджету по оплаті земельного податку і оренді землі юридичними особами та по збору 
за торгівельну діяльність з фізичних осіб, а також надходження за оренду цілісного 
майнового комплексу. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2014 року. 
Прийняти рішення міської ради № 1369 (додаток 1). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КВАРТИРИ № 45 
ПО ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД. 32А В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ. 

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує прийняти безоплатно від 
Головного управління внутрішніх військ МВС України до комунальної власності 
територіальної громади міста квартиру № 45 по пр. Будівельників, буд. 32а, житловою 
площею 28,0 кв. м та передати її на баланс комунального підприємства «Житлогосп». 
При цьому доручити Олександрійському комунальному міжміському бюро технічної 
інвентаризації виготовити свідоцтво про право власності на зазначену квартиру 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1370 (додаток 1). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИЗНАННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА ПЕРЕДАЧУ НА 
БАЛАНС ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КУЙБИШЕВА № 17А В СЕЛИЩІ 
ПАНТАЇВКА. 

Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що з метою врегулювання балансової належності житлового будинку 
по вул. Куйбишева, 17а в селищі Пантаївка виконавчий комітет міської ради пропонує 
дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії 4-квартирного житлового будинку по вул. Куйбишева № 17а в селищі 
Пантаївка. 

З метою забезпечення належного утримання та експлуатації, передати на баланс 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-Пантаївка» 4-квартирний 
житловий будинок по вул. Куйбишева № 17а в селищі Пантаївка.  

Зазначив, що зауваження постійної комісії враховано. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала в рішенні зазначити, кому належить будинок. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з врахуванням зауваження постійної комісії з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1371 (додаток 1). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 10.09.2010 
№ 1592 «ПРО ВІДОМЧІ ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ». 

Доповідала: Євсєєва С.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 
міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни в 
додаток 3 до рішення міської ради від 10.09.2010 № 1592 «Про відомчі жилі 
приміщення міських комунальних лікувально-профілактичних закладів міста 
Олександрії», а саме: затвердити новий склад комісії по затвердженню кандидатур на 
отримання відомчого житла, що перебуває на балансовому обліку міських комунальних 
лікувально-профілактичних закладів міста Олександрії. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 



   

Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1372 (додаток 1). 
 

17. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ МІСЬКОЇ РАДИ 6 

СКЛИКАННЯ. 
Доповідав: Бугайченко І.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування. 

Доповів, що у зв’язку зі змінами до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» постійна комісія міської ради з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування пропонує проектом рішення внести зміни та доповнення до 
Регламенту міської ради, затвердженого рішенням  № 856 від 29 грудня 2012 року, а 
саме: 

статтю 16 доповнити частиною 6 в редакції: «Висновки і рекомендації постійних 
комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит 
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"»; 

статтю 73 доповнити частиною 4 в редакції: «Протоколи сесій ради є відкритими 
та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"». 

Управлінню забезпечення діяльності міської ради в місячний строк внести зміни 
та доповнення до Регламенту міської ради та забезпечити депутатів міської ради, її 
виконавчі органи текстом змін та доповнень до Регламенту. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії міської ради з 

питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім`ї, молоді, фізкультури 
та спорту, яка не визначилася і відхилила проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1373 (додаток 1). 
 
 
 
 
 
 
 



   

18. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗВІТ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ОРЕНДИ МАЙНА ТА ЗЕМЛІ 

МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РОБОТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СВОЄЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗА 
2013 РІК. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт 
управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про роботу виконавчого 
органу по організації виконання завдань своєї функціональної спрямованості за 2013 
рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської 
ради про роботу виконавчого органу по організації виконання завдань своєї 
функціональної спрямованості за 2013 рік. Прийняти рішення міської ради 
№ 1374 (додаток 1). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.04.2010 
№ 1454 «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ».  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни в додаток 
до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення ставок орендної плати 
за користування земельними ділянками на території міста Олександрії», замінивши у 
пункті 5 Примітки додатка фразу «… земельного податку, що визначається Законом 
України «Про плату за землю» на фразу «…3 відсотків нормативної грошової оцінки», і 
викласти пункт 5 Примітки додатка у новій редакції. 

На зауваження постійної комісії з питань законності надав пояснення, що 
надходження до міського бюджету збільшаться. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. Постійна комісія з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування запитала інформацію щодо зміни показників бюджету. 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1375 (додаток 1). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ № 6.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл гаражному 

кооперативу № 6 на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування кооперативних гаражів площею 1,7036 га за адресою: 
пров. Кармелюка. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1376 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує припинити дію договору 

оренди від 13 червня 2007 року, реєстраційний номер 73 від 13.06.2007, укладеного з 
Шевель Н.О., на земельну ділянку по вул. 50 років Жовтня, 15, площею 34,01 кв.м, 
надану для обслуговування нежитлового приміщення, за згодою сторін. Договір оренди 
земельної ділянки від 13 червня 2007 року, реєстраційний номер 73 від 13.06.2007, 
зняти з державної реєстрації. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 



   

самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1377 (додаток 1). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Єгорову В.І. 

проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по вул. 
Червоноармійській,  88 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(облаштування торговельного майданчика) та змінити цільове призначення земельної 
ділянки площею 593,41 кв.м по вул. Червоноармійській,  88, яка знаходиться у його 
власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) на підставі державного акта на право власності 
на земельну ділянку, на будівництво та обслуговування будівель торгівлі 
(облаштування торговельного майданчика). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1378 (додаток 1). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА АДРЕСОЮ: ПЛ. КІРОВА, 7А.
 Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати дозвіл 
Добрянському І.А. на викуп земельних ділянок площею 0,0545 га та площею 0,0039 га 
за адресою: пл. Кірова, 7а для обслуговування нежитлової будівлі за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

При цьому управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 



   

- укласти договір з Добрянським І.А. про оплату авансового внеску в рахунок 
оплати ціни земельних ділянок; 

- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаних земельних 
ділянок, суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 

- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про 
експертну грошову вартість земельних ділянок та визначити термін розстрочення 
розрахунків по договору купівлі-продажу земельних ділянок.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань освіти і науки, 
культури та відродження 
духовності, сім`ї, молоді, 
фізкультури та спорту 

- Відхилити: 
Не визначилися. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Схвалити та доповнити: 
Дати дозвіл при умові: постійного виконання 
комплексного благоустрою прилеглої 
території, а також автобусної зупинки. 

Всі інші комісії  - Схвалити.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 

питань приватизації майна, житла, землі. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1379 (додаток 1). 
 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету 
міської ради. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1380 (додаток 1). 

 
25. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

 Доповів, що проектом рішення пропонується передати безоплатно у власність 
земельні ділянки громадянам міста відповідно до поданих заяв та пропозицій 
виконавчого комітету. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1381 (додаток 1). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити Єнгояну М.Г. 
місце розташування земельної ділянки площею 0,0030  по вул. Садовій (біля житлового 
будинку № 64) в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – павільйону за рахунок 
земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати дозвіл Олександрійській міській раді в особі управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської 
ради земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Не визначились. 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:  
Відмовити у погодженні, так як тимчасова 
споруда була встановлена в день прийняття 
рішення виконкомом, крім того це пивна 
палатка.  



   

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Відхилити. 
 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За окрему думку депутата Бугайченка І.М.: відмовити у погодженні.  
 
Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-
комунального господарства: відхилити проект рішення.  

 
Результати голосування: «За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 06; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «Про попереднє погодження місця 
розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії». Прийняти 
рішення про відхилення № 1382 (додатки 1, 5). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Затвердити Коржовій Н.О. проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул.  Надії, 26. 
Надати Коржовій Н.О. у власність по вул. Надії, 26 за рахунок земель запасу 

житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) земельну ділянку площею 0,1000 га. 

Надати Коржовій Н.О. у власність по вул. Надії (суміжно з садибою № 26) за 
рахунок земель запасу промисловості Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва земельну ділянку площею 0,1200 га.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради. 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 

питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1383 (додаток 1). 
 
28. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується продовжити Токарєву М.С. на 6 
місяців з дати прийняття рішення термін на оформлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0810 га по вул. 6-го Грудня, 161 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради від 03.06.2013 № 1136 «Про 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1384 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ КОВАЛЬОВА В.М. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується погодити Ковальову В.М. місце 

розташування земельної ділянки площею 15,00 кв.м по вул. 40 років Жовтня (біля 
житлового будинку № 3) в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого 
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської 
ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської 
ради. 



   

Надати дозвіл Олександрійській міській раді в особі управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської 
ради земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Зазначив, що підставою задоволення прохання гр. Ковальова В.М. є те, що він 
являється інвалідом І групи та онкохворим (рак гортані).  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала: 

1. Заголовок проекту оформити у відповідності до вимог інструкції з діловодства 
міської ради. 

2. У пункті 1 зазначити підставу для погодження, у разі її відсутності – 
відмовити у погодженні. 

3. Можливий термін – не більше 3-х років. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 

питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування щодо зазначення підстав для погодження 
рішення. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1385 (додаток 1). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2014 
№ 1264 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 57 рішення 
міської ради від 28.02.2014 № 1264 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок», змінивши площу земельної ділянки з «0,0516 га» на «0,0587 га», та 
викласти його у новій редакції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій – всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1386 (додаток 1). 

 
31. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується продовжити фермерському 

господарству «КУДРЯ» на сім років договір оренди земельної ділянки суміжно з вул. 
Робітничою площею 444639,08 кв.м та земельної ділянки суміжно з вул. Робітничою 
площею 127236,42 кв.м, наданої для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту оформити у відповідності до 
вимог інструкції з діловодства міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1387 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.04.2014 
№ 1337 «ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ».  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 8 рішення 
міської ради від 25.04.2014 № 1337 «Про розгляд клопотань про розмір орендної плати 
за земельні ділянки», уточнивши площу земельної ділянки з «15588,78 кв.м» на 
«16892,00 кв.м», і викласти даний пункт новій в редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1388 (додаток 1). 

 
33. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АМЕТИСТ – 2001» ПРО 
ОБ’ЄДНАННЯ ТА ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується затвердити громадській організації 
«Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист-2001» проект землеустрою на 
об’єднання земельних ділянок площею 2099,03 кв.м по вул. Шевченка для 
облаштування та обслуговування футбольного спортивного майданчика та площею 
9113,28 кв.м по вул. Шевченка для будівництва інженерної інфраструктури 
футбольного спортивного майданчика в одну земельну ділянку за адресою: вул. 
Шевченка загальною площею 11212,31 кв.м зі зміною цільового призначення на 
будівництво та обслуговування будівель і споруд спортивного призначення. 

Надати громадській «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист-2001» в 
оренду терміном до 28.04.2015 земельну ділянку площею 11212,31 кв.м за адресою: 
вул. Шевченка для будівництва та обслуговування будівель і споруд спортивного 
призначення за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

Затвердити громадській організації «Дитячо-юнацький футбольний клуб 
«Аметист-2001» проект землеустрою на об’єднання земельних ділянок площею 
2151,08 кв.м по вул. Шевченка для обслуговування приміщення та площею 480,31 кв.м 
по вул. Шевченка, 58д для будівництва інженерної інфраструктури спортивної бази в 
одну земельну ділянку за адресою: вул. Шевченка, 58д загальною площею 2631,39 кв.м 
зі зміною цільового призначення на реконструкцію будівель і приміщень спортивної 
бази з розширенням за рахунок добудов. 

Надати громадській організації «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Аметист-
2001» в оренду терміном до 14.01.2018 земельну ділянку площею 2631,39 кв.м за 
адресою: вул. Шевченка, 58д для реконструкції будівель і приміщень спортивної бази з 
розширенням за рахунок добудов за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1389 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ.  



   

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення Ковальову А.Д. в оренду земельної ділянки за адресою: 
вул. 6-го Грудня, 137. Надати Ковальову А.Д. в оренду строком на сорок дев’ять років 
земельну ділянку площею 0,0290 га за адресою: вул. 6-го Грудня, 137 для будівництва 
та обслуговування магазину за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради. 

Повідомив, що цей проект рішення буде об’єднано з позачерговим проектом, 
внесеним депутатом Горошком А.О. Цим проектом рішення пропонується затвердити 
проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки за адресою: вул. 
Леоніда Коваленка, 21 та надати Ковальову В.В., Ковальову С.В. та Шевкуну Р.С. в 
оренду строком на сорок дев’ять років земельну ділянку площею 3,2193 га за адресою: 
вул. Леоніда Коваленка, 21 для будівництва та обслуговування будівель та споруд 
(КВЦПЗ – 11.02) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій по проекту рішення з основної черги дня: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Термін оренди 5 років. 
 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 
Висновки постійних комісій по додатковому проекту рішення: всі комісії 

схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1390 (додаток 1). 
 
35. СЛУХАЛИ: 

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати таким, що 

втратив чинність пункт 1 рішення міської ради від 27 вересня 2013 року № 1146 «Про 
надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового 
сервітуту на території міста Олександрії» щодо надання Прядько Н.М. в тимчасове 
користування терміном на три роки на умовах особистого строкового сервітуту за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
по вул. 6-го Грудня, 135 (біля кафе «Валентина») для розміщення групи тимчасових 
споруд – чотирьох навісів для сезонної торгівлі земельну ділянку площею 140,0 кв.м 
(по 35,0 кв.м під кожну тимчасову споруду) з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території на землях міської ради. 



   

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради провести 
перерахунок плати сервітутного користування Прядько Наталії Миколаївні за 
фактичний термін дії попереднього договору особистого строкового сервітуту. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- 1. Заголовок проекту оформити у 
відповідності до вимог інструкції з 
діловодства міської ради. 
2. Пояснити як і ким буде використовуватись 
зазначена земельна ділянка. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії міської 

ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування щодо уточнення заголовку. 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1391 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити: 
Дробахі М.Я. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0651 га по пров. Івана Богуна, 31 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Ткач В.І. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0100 по вул. Знам’янській (суміжно з садибою № 61) для ведення 
садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1392 (додаток 1). 

 
37. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИТЕЛІВ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.  
Доповідав: Голобородько В.В., депутат міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується звернутися до жителів міста 

Олександрії із зверненням наступного змісту: 
«23 січня 2014 року більша частина депутатів Олександрійської міської ради 

підтримала звернення до тодішнього Президента України В.Ф. Януковича про 
необхідність використання жорстких заходів до мирних протестувальників та 
підтримку дій В.Ф. Януковича, введення законів, які знищували громадянські права 
українців. 

Депутати Олександрійської міської ради вважають зазначене звернення від 
23.01.2014 помилковим та безвідповідальним. 

Це звернення, можливо, стало однією з причин кровопролиття в місті Києві під 
час акцій протесту. Воно ж може бути однією з причин того, що український Крим 
анексовано Росією, а схід України зараз перебуває у вогні тероризму та бандитизму. 

Приносимо свої вибачення та висловлюємо свої співчуття рідним і близьким 
усіх загиблих громадян та постраждалим, які стали жертвами боротьби за повалення 
кримінального диктаторського режиму Януковича. 

Сподіваємось, що наше щире каяття поверне довіру виборців та створить 
моральне підґрунтя для подальшої нормальної діяльності міської влади Олександрії. 

Підкреслюємо, що Олександрійська міська рада виступає за суверенітет, 
територіальну цілісність та незалежність України, за припинення тиску на український 
народ, який має право самостійно визначитись із своїм майбутнім без втручання ззовні. 

Україна – країна мирних, працьовитих і незалежних людей, які завжди зможуть 
відстояти своє право мати вільну від поневолювачів країну, державу, що буде дбати 
про своїх громадян, та з упевненістю дивитись у майбутнє!» 

Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
негайно після прийняття рішення надати для оприлюднення текст звернення для всіх 
міських засобів масової інформації і розмістити його на сайті Олександрійської міської 
ради, вивісити для загального огляду та інформування жителів міста у фойє 
приміщення Олександрійської міської ради, розмістити на інформаційних стендах та 
афішних тумбах міста. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Попередній розгляд: 
Відхилити. Автор проекту намагається 
вплинути на депутатів міської ради і схиляє їх 
до вчинення неправомірних дій, у т.ч. і у ЗМІ. 
Відхилити. Автор проекту намагається 
вплинути на депутатів міської ради і схиляє їх 
до вчинення неправомірних дій, у т.ч. і у ЗМІ. 

Комісія з питань стратегічного 
розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, 
регуляторної політики 

- Не визначились.   

Комісія з питань освіти і науки, - Відхилити. 



   

культури та відродження 
духовності, сім`ї, молоді, 
фізкультури та спорту 
Всі інші комісії  - Схвалити.  

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Лоцман Г.Г., секретар міської ради: 
 Зачитав присутнім відповідь Голови Комітету Верховної Ради України 
Писаренка В.В. на звернення депутатів Олександрійської міської ради від 24.01.2014. 
Комітет поділяє занепокоєння депутатського корпусу суспільно-політичною ситуацією, 
що склалася в Україні. 20.05.2014. Верховна Рада України прийняла Меморандум 
порозуміння й миру. Повідомив, що повний текст Меморандуму буде оприлюднено на 
офіційному сайті міської ради.  

Подякував депутатам за виважену позицію та намагання вирішити ситуацію в 
країні. 

 
Головуючий сесії: 
Дав доручення надати копію зачитаної відповіді Голови Комітету Верховної 

Ради України Писаренка В.В. усім депутатам міської ради, які звернулись до суду із 
позовом на статтю в газеті «Городской курьер». 

 
Дюбкін А.Л., депутат міської ради: 
Повідомив, що 26.06.2014 повторно засідала постійна комісія міської ради з 

питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв`язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій. На засіданні депутати ознайомились із відповіддю Голови 
Комітету Верховної Ради України Писаренка В.В. і прийняли рішення внести зміни в 
текст проекту рішення (зачитав текст змін у звернення до жителів міста).  Запропонував 
пропозицію комісії поставити на голосування. 

 
Дичко А.Д., депутат міської ради: 
Підтримав пропозицію постійної комісії з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв`язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та 
інвестицій. Запропонував додати фразу про публічне вибачення депутата 
Голобородька В.В. перед депутатами Олександрійської міської ради на сторінках 
газети «Городской курьер». 

 
Рожков М.С., депутат міської ради: 
Висловив подяку депутату Голобородьку В.В. за те, що після його публікації він 

повторно переконався у правоті своїх дій, як депутата міської ради, отримав велику 
підтримку від своїх виборців. 

 
/Шум у залі. Голосне вигукування присутніх у мегафони./ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв`язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій щодо 
внесення змін в пункт 1 (нова редакція абзаців 1,2,3,4,5). 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції постійної комісії з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв`язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій щодо внесення змін в пункт 1 (нова редакція абзаців 
1,2,3,4,5). 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1393 (додаток 1). 
  
Головуючий сесії: 
 Закликав присутніх дотримуватись дисципліни та підтримувати тишу у залі. 
Враховуючи шум у залі і неможливість подальшого проведення пленарного засідання, 
оголосив перерву у роботі сесії. 
 
Продовження сесії: 
01 липня 2014 року 
Початок – 14.00 
Закінчення – 14.20 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 28 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 21 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 
 
 Головуючий сесії: 

Повідомив присутнім, що 30 червня 2014 року, на 72 році життя помер депутат 
Олександрійської міської ради 4 та 5 скликань Бакай Василь Васильович. Висловив 
співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати від імені депутатського корпусу 
та виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Оголосив хвилину мовчання. 

Запропонував присутнім продовжити роботу 79-ї сесії міської ради. Повідомив, 
що у залі присутньо 28 депутатів. Нагадав склад робочих органів сесії.  

Запитав чи є пропозиції щодо подальшої роботи сесії. 
 
 Горошко А.О., депутат міської ради: 
 Запропонував записати протокольне доручення: 
 Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
направити листи до спілки журналістів та голові Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, в яких повідомити про прийняття рішення міської ради від 27.06.2014 
№ 1393 «Про звернення до жителів міста Олександрії». 
 
38. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ АБАЖЕЯ Г.П. ПРО 
СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Абажей Г.П., депутат міської ради. 
 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на 
виконанні ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту 
депутата.  

 
 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 
 

39. СЛУХАЛИ: 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БАРАНИКА В.І. ПРО 

СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 
Доповідав: Бараник В.І., депутат міської ради. 

 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на 
виконанні ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту 
депутата.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 
 

40. СЛУХАЛИ: 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БОНДАР О.М. ПРО 

СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НЕЮ РІШЕНЬ РАДИ. 
Доповідала: Бондар О.М., депутат міської ради. 

 Окреслила основні моменти депутатської діяльності. Закцентувала увагу на 
виконанні нею доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту 
депутата.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 

 
41. СЛУХАЛИ: 

РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував присутніх про виконання рішень міської ради 6 скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про виконання рішень міської ради до відома 

(додаток 6). 
 

 
 



   

42. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 

ТА ЗВЕРНЕНЬ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Поінформував присутніх про виконання депутатських запитів та звернень за 

2014 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію про виконання депутатських запитів та звернень до 

відома (додаток 6). 
 
Головуючий сесії:  
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.  
Оголосив сімдесят дев’яту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         Г. МАРИНЕНКО 
         Г. АБАЖЕЙ 


