ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
17 жовтня 2014 року

№ 84
м. Олександрія

Початок – 10.00
Закінчення – 11.10
Всього обрано депутатів – 49, з них:
Присутні – 31 чол. (додаток 2)
Відсутні – 18 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Вісімдесят четверту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії:
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув 31 депутат.
Вісімдесят четверта 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» та на підставі розпорядження міського голови від 03 жовтня
2014 року № р-141-з «Про скликання вісімдесят четвертої сесії міської ради».
Вісімдесят четверту 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
Лобунська
Олена Анатоліївна
Терещенко
Лілія Володимирівна

- депутат міської ради
- депутат міської ради
- депутат міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Рожков
Микола Степанович
Гаращенко
Олег Васильович
Дьячук
Сергій Степанович

- депутат міської ради
- депутат міської ради
- депутат міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В.
Порядок денний:
1. Про
затвердження списку народних засідателів
Олександрійського
міськрайонного суду
Доповідач:
Цапюк
- міський голова
Степан Кирилович
2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30 вересня 2011
року № 330 «Про комплексну програму профілактики злочинності в
м. Олександрії на 2011-2015 роки»
Доповідач:
Чеботарьов
- керуючий справами виконавчого комітету міської
Володимир Вікторович
ради
3. Про надання повноважень комунальному підприємству «Олександрійський
центральний ринок» справляти плату за ринкові послуги на тимчасовому
майданчику
для
торгівлі
біля
ринку
по
вул. Червоного Козацтва, 41
4. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2013 рік
5. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії
за 2013 рік
Доповідач:
Черевашко
- начальник управління економіки міської ради
Ростислав Євгенович
6. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік
7. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна
8. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 25 квітня 2014 року №1316
«Про затвердження базової мережі закладів культури міста»
9. Про реорганізацію Олександрійського краєзнавчого музею імені Худякової
Антоніни Федорівни та Олександрійського міського музею Миру шляхом злиття
Доповідач:
Чернецька
- начальник управління культури і туризму міської
Вікторія Миколаївна
ради

10. Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства
«Теплокомуненерго»
Доповідач:
Кодола
- начальник управління житлово-комунального
Володимир Миколайович господарства, архітектури та містобудування
міської ради
11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
12. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних
ділянок
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок
15. Про продовження терміну на розробку документації із землеустрою
16. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території
міста Олександрії
17. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту на території міста Олександрії
18. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в оренду
19. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
20. Про внесення змін до рішень міської ради
21. Про надання в оренду земельних ділянок
22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення в оренду земельних
ділянок
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки по вул. Тельмана, 12а
24. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.08.2013 № 1105 «Про
звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок»
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 118
26. Про віднесення земельної ділянки по вул. Пожарського, 17/2 до земель
промисловості
27. Про перегляд орендних ставок за оренду земельних ділянок
28. Про викуп земельної ділянки за адресою: вул. 6-го Грудня, 137
29. Про передачу в суборенду частини земельної ділянки по Кременчуцькому шосе,
18
30. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що
підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році
31. Про припинення договорів оренди земельних ділянок
32. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про
використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності
територіальної громади міста за І півріччя 2014 року
33. Про внесення змін до додатка 2 Методики розрахунку і встановлення орендних
ставок за використання майна комунальної власності територіальної громади
міста Олександрії
34. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки гаражному кооперативу
№6
35. Про
розгляд
клопотань
публічного
акціонерного
товариства
«Кіровоградобленерго»
36. Про розгляд клопотання обласного об’єднання церков євангельських християнбаптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області про передачу земельної ділянки в

37.

38.

39.
40.

41.

42.

постійне користування
Про поділ та об’єднання земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилих будинків, господарських будівель і споруд по вул. Діброви (суміжно з
міською поліклінікою)
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
постійне користування земельної ділянки комунального підприємства
«Олександрійський центральний ринок»
Про погодження ремонту орендованих приміщень по вул. Першотравневій, 9
Про передачу приватному підприємству «Каярд-Енерго» будівель (споруд) та
внутрішньої мережі трубопроводів
Доповідач:
Крисанова
- заступник начальника управління приватизації,
Юлія Григорівна
оренди майна та землі міської ради
Повідомлення депутатів міської ради Босої Л.О., Бузи М.С., Буц О.М.,
Віряскіної С.М. про свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень
ради
Різне:
- Інформація про хід виконання рішень міської ради
- Інформація про виконання міських програм за І півріччя 2014 року

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Запитав у присутніх чи є пропозиції до порядку денного.
Бондар О.М., депутат міської ради:
Запропонувала доповнити порядок денний проектом рішення «Про прийняття до
комунальної власності квартири № 41 по вул. 6-го Грудня, 143/4 в місті Олександрія».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутата Бондар О.М. доповнити порядок денний оголошеним
проектом рішення.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Мартиненко В.М., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про внесення змін
до рішення міської ради від 30 січня 2014 року № 1242 "Про міський бюджет на 2014
рік"».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутата Мартиненка В.М. доповнити порядок денний
оголошеним проектом рішення.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх проголосованих
пропозицій.

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв,
звернень.
Бажаючих виступити не виявилось.
1. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
СПИСКУ
НАРОДНИХ
ЗАСІДАТЕЛІВ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 58 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проектом рішення
пропонується затвердити оновлений список народних засідателів Олександрійського
міськрайонного суду.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити
список
народних
засідателів
Олександрійського
міськрайонного суду. Прийняти рішення міської ради № 1466 (додаток 1).
2. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 30 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ № 330 «ПРО КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ
ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ В М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2011-2015 РОКИ».
Доповідав: Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету міської
ради.
Доповів, що з метою забезпечення правооохоронців засобами індивідуального
захисту виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни та доповнення до
комплексної програми профілактики злочинності в м. Олександрії на 2011-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 30 вересня 2011 року № 330, а саме: доповнити
розділ VIII «Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи»
пунктом 8 у редакції: «8. Вирішити питання щодо придбання бронежилетів, інших
засобів індивідуального захисту для осіб з особового складу Олександрійського МВ
УМВС України в Кіровоградській області, які відбувають у зону проведення
антитерористичної операції.»
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1467 (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» СПРАВЛЯТИ ПЛАТУ ЗА
РИНКОВІ ПОСЛУГИ НА ТИМЧАСОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ
БІЛЯ РИНКУ ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА, 41.
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради.
Доповів, що з метою збільшення надходжень до міського бюджету,
впорядкування несанкціонованої вуличної торгівлі виконавчий комітет міської ради
пропонує доручити адміністрації комунального підприємства «Олександрійський
центральний ринок» здійснювати справляння плати за ринкові послуги на тимчасовому
майданчику для торгівлі біля ринку, який розміщений за адресою: м. Олександрія,
вул. Червоного Козацтва, 41.
Відповідальність за дотримання правил торгівлі та громадського порядку
покласти на власників об’єктів торгівлі.
Відповідальність за санітарний стан території покласти на адміністрацію
комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської
діяльності,
етики,
правопорядку,
регламенту
та
гласності,
місцевого самоврядування
Комісія
з
питань Не визначились.
стратегічного розвитку та
планування,
бюджету
і
фінансів,
регуляторної
політики
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1468 (додаток 1).

4. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 2013 РІК.
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити звіт міського голови щодо
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за
2013 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами міської ради за 2013 рік. Прийняти рішення
міської ради № 1469 (додаток 1).
5. СЛУХАЛИ:
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ ЗА 2013 РІК.
Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити звіт про виконання
Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2013 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста Олександрії за 2013 рік. Прийняти рішення міської ради № 1470
(додаток 1).

6. 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 загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету на суму
20934583 грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах відповідно до укладених у
вересні та першій половині жовтня 2014 року договорів про організацію
взаєморозрахунків на суму 20838283 грн та за рахунок перевиконання річного плану
по спеціальному фонду на суму 96300 грн згідно з додатками 1, 2, 3, 3-1, 5, 7.
Зменшити частково видатки управління охорони здоров’я міської ради на
утримання МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 м.Олександрії згідно пункту 6 листа-вимоги
Олександрійської об’єднаної державної фінансової інспекції від 10 вересня 2014 року
№ 02-14/1651 на суму 119731 грн 01 коп. згідно з додатками 2, 3,3-1.
Перерозподілити залишок невикористаної субвенції з державного бюджету на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах, що утворився станом на 01 січня 2014 року у сумі 47489
грн 12 коп. згідно з додатками 2, 3, 3-1.
Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду
бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-1, 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1471 (додаток 1).
7. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 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 9 місяців 2014 року згідно з додатками 1, 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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 не надала висновок.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
Прийняти рішення міської ради № 1472 (додаток 1).
8. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25
КВІТНЯ 2014 РОКУ № 1316 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ МІСТА».
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської
ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести доповнення до
рішення міської ради від 25 квітня 2014 року № 1316 в додаток «Базова мережа
закладів культури міста», доповнивши його пунктами 22, 23, а саме: Будинок культури
селища Димитрове та Палац урочистих подій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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 не надала висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1473 (додаток 1).
9. СЛУХАЛИ:
ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО
МУЗЕЮ
ІМЕНІ
ХУДЯКОВОЇ
АНТОНІНИ
ФЕДОРІВНИ
ТА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬКОГО МУЗЕЮ МИРУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ.
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської
ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Утворити шляхом реорганізації комунальний заклад «Олександрійський міський
музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни».
Припинити шляхом злиття до комунального закладу «Олександрійський міський
музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни» Олександрійський краєзнавчий
музей імені Худякової Антоніни Федорівни.
Припинити шляхом злиття до комунального закладу «Олександрійський міський
музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни» Олександрійський міський
музей Миру.
Утворити комісію з припинення Олександрійського краєзнавчого музею імені
Худякової Антоніни Федорівни та Олександрійського міського музею Миру (згідно з
додатком).

Встановити строк подання кредиторами вимог – 2 місяці з дати публікації
відповідного повідомлення в спеціалізованому засобі масової інформації.
Комісії з припинення:
- у триденний термін з дня прийняття рішення повідомити державного
реєстратора про припинення юридичних осіб та подати в установленому
законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України відповідних відомостей;
- здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог
чинного законодавства України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня прийняття
рішення про припинення;
- після опублікування оголошення про припинення закладів вжити заходів до
виявлення кредиторів та письмово їх повідомити про злиття закладів;
- у встановленому порядку після закінчення строку для пред’явлення вимог
кредиторами забезпечити складання передавального акта, який повинен містити
відомості про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх
розгляду та подати його на затвердження міської ради.
- провести державну реєстрацію новоствореного комунального закладу
«Олександрійський міський музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни»
після закінчення строку на заявлення вимог кредиторами.
Уповноважити Чумак О.М., директора подати документи на реєстрацію
комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової
Антоніни Федорівни».
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Флорі В.В. про наявність конфлікту
інтересів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань стратегічного Не визначились.
розвитку та планування, бюджету
і фінансів, регуляторної політики
Комісія з питань комунальної Утримались.
власності та ЖКГ
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1474 (додаток 1).

10. СЛУХАЛИ:
ПРО ДОЗВІЛ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».
Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати дозвіл
комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на списання основних засобів, а
саме: лінії ГВП від ТК 16 до житлового будинку по вул. Шевченка, 65 довжиною 152
п/м, частини тепломережі довжиною 42 п/м від ТК 16 до д/с №17, лінії ГВП від ЦТП40
до житлового будинку по вул. Першотравневій, 51А довжиною 160 п/м.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії міської ради з
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та
гласності, місцевого самоврядування, яка не надала висновок та постійної комісії з
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної
політики, яка не визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1475 (додаток 1).
11. СЛУХАЛИ:
ПРО
НАДАННЯ
ДОЗВОЛУ
НА
РОЗРОБКУ
ТЕХНІЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на
місцевості) меж земельних ділянок.
Повідомила, що у пункті 39 проекту рішення необхідно виправити технічну
помилку, а саме: змінити фразу «…ТЮМЕНЦЕВІЙ Таїсії Олексіївні…» на
«…ТЮМЕНЦЕВІЙ Таїсії Олексіївні (24/25 частки) та ТЮМЕНЦЕВУ Олексію
Володимировичу (1/25 частки»…».
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Абажея Г.П. про наявність конфлікту
інтересів, у зв’язку з цим депутат Абажей Г.П. участі у голосуванні з цього питання
приймати не буде.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «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 із врахуванням зауваження Крисанової Ю.Г.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1476 та відповідно до рішення міської
ради від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у
разі його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів
виконавчого комітету» № 1477 (додаток 1).
12. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ГРОМАДЯНАМ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно у
власність земельні ділянки громадянам відповідно до поданих заяв.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1478 (додаток 1).
13. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОЕКТІВ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО
ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує заствердити проекти
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок відповідно до поданих
заяв.
Повідомила, що у зв’язку з технічною помилкою необхідно внести зміни до
пунктів 26 та 28 проекту рішення, вказавши цільове використання земельних ділянок
«для ведення садівництва» та змінивши склад угідь на багаторічні насадження, сади.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення. Комісія з питань земельних відносин,
архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів
запропонувала – схвалити та доповнити п. 26, п. 28 – для ведення садівництва.
Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку,
регламенту та гласності, місцевого самоврядування не надала висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозицій Крисанової Ю.Г. та
постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування,
раціонального використання природних ресурсів.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1479 (додаток 1).
14. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок
громадянам міста відповідно до поданих заяв.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1480 (додаток 1).
15. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити терміни на
розробку документації із землеустрою відповідно до поданих заяв.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1481 (додаток 1).
16. СЛУХАЛИ:
ПРО
ПОПЕРЕДНЄ
ПОГОДЖЕННЯ
МІСЦЯ
РОЗТАШУВАННЯ
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити:
Дудіну О.Є. місце розташування земельної ділянки площею 0,0026 га по вул.
Першотравневій (біля житлового будинку № 55) в тимчасове користування терміном на
десять 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.
Єнгояну М.Г. місце розташування земельної ділянки площею 0,0006 га по вул.
Садовій (біля житлового будинку № 64) в тимчасове користування терміном на десять
років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди –
кіоску за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської
ради.
Самойленку С.І. місце розташування земельної ділянки площею 0,0024га по
вул. Шевченка (біля житлового будинку № 61) в тимчасове користування терміном на
сорок дев’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.
Соловйовій О.Г. місце розташування земельної ділянки площею 6,76 кв.м по пр.
Леніна (біля житлового будинку № 107) в тимчасове користування терміном на п’ять
років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди –
кіоску за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської
ради.
Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Україна-Центр»
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 6,00 кв.м по пр. Леніна
(суміжно з будівлею № 89) в тимчасове користування терміном на п’ять років на
умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди –
павільйону по торгівлі пресою за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої
території на землях міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:

Комісія з питань законності,
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань комунальної
власності
та
житловокомунального господарства
Комісія з питань приватизації
майна, житла, землі
Всі інші комісії

-

-

-

Засідання комісії не відбулось.
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.
(депутатське звернення від 15.10.2014 № 73):
В пунктах 1,2,3 термін оренди не більше
п’яти років.
Схвалити та доповнити або змінити:
Погодити Енгояну М.Г. – 1 рік.
Схвалити та доповнити або змінити:
Пункт 2 – відмовити.
Схвалити.

Головуючий сесії повідомив, що на погоджувальній нараді міського голови з
секретарем ради та головами постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та
груп було узгоджено по пунктам 1,2,3 встановити термін – три роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням окремої думки депутата
Бугайченка І.М. – по пунктам 1,2,3 встановити термін оренди три роки.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1482 (додаток 1).
17. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ НА
ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує проектом рішення
надати в тимчасове користування земельні ділянки на умовах особистого строкового
сервітуту відповідно до поданих заяв.
Повідомила, що у зв’язку з уточненням назви підприємства пропонується у
пунктах 6,9 уточнити назву пыдприємства – товариства з обмеженою відповідальністю
виробничо-комерційна фірма «Оксамит».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.
правопорядку, регламенту та
(депутатське звернення від 15.10.2014 № 73):
гласності,
місцевого
В пунктах 3,19,20,38 термін оренди не більше
самоврядування
п’яти років.
Комісія з питань земельних Попередній розгляд:
відносин,
архітектури,
Схвалити.
містобудування, раціонального
Схвалити та доповнити: уточнення – п. 6, п. 9
використання
природних
ТОВ ВКФ «Оксамит».
ресурсів
Комісія з питань стратегічного
Схвалити та доповнити або змінити:

розвитку
та
планування,
бюджету
і
фінансів,
регуляторної політики
Комісія з питань приватизації майна, житла, землі
Всі інші комісії
-

Пункт 15 – терміном на десять років.

Схвалити та доповнити або змінити:
Пункт 1, 15 – десять років.
Схвалити.

Головуючий сесії повідомив, що на погоджувальній нараді міського голови з
секретарем ради та головами постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та
груп було узгоджено по пунктам 3,19,20,38 встановити термін – три роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням окремої думки депутата
Бугайченка І.М. – по пунктам 3,19,20,38 встановити термін три роки та уточненням
назви підприємства у пунктах 6,9.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1483 (додаток 1).
18. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
відповідно до поданих заяв.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1484 (додаток 1).
19. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується поновити договори оренди
земельних ділянок відповідно до пропозицій виконавчого комітету міської ради.
Зачитала додатковий висновок постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин:
«На підставі протокольного доручення виконавчого комітету та враховуючи
подану заяву Дитинюка Д.Л. пропонується пункт 12 проекту викласти в редакції:

«12. Відмовити в поновленні публічному акціонерному товариству
«Олександрійський хлібозавод» на 3 (три) роки договору оренди земельної ділянки по
вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) площею 42,00 кв.м, наданої для
обслуговування павільйону.
Надати Дитинюку Денису Леонідовичу в тимчасове користування терміном на
3 (три) роки на умовах особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради по
вул. Червоноармійській (біля житлового будинку № 51) для розміщення тимчасової
споруди – торговельного павільйону земельну ділянку площею 0,0042 га (кадастровий
номер 3510300000:11:271:0014) (у т.ч. площею 0,0042 га – землі, які використовуються
в комерційних цілях) з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на
землях міської ради».
Дитинюку Денису Леонідовичу необхідно протягом місяця укласти договір
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі
міської ради».
Повідомила, що дані пропозиції також обговорені на засіданні міського голови з
секретарем ради та головами постійних комысый, депутатських груп та фракцій
16.10.2014.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних Попередній розгляд:
відносин,
архітектури,
Схвалити та доповнити – пункт 2 на п’ять
містобудування, раціонального
років.
використання
природних
Схвалити.
ресурсів
Комісія з питань комунальної Схвалити та доповнити або змінити:
власності та ЖКГ
П.п. 1,2,3,4 – запропонувати на конкурсній
основі;
Окрема думка депутата Голобородька В.В.
П.п. 11,12 – 12%.
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За окрему думку депутата Голобородька В.В. – в пунктах 11,12 встановити 12%.
Результати голосування: «За» - 0; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням додаткових пропозицій постійної
комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1485 (додаток 1).
20. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни в деякі
рішення міської ради.
На зауваження постійної комісії міської ради з питань приватизації повідомила,
що у пункті 4 відмовляють Жосану Олександру Карповичу.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.
правопорядку, регламенту та
(депутатське звернення від 15.10.2014 № 73):
гласності,
місцевого
Заголовок доповнити словами «…щодо
самоврядування
вирішення земельних питань».
Комісія з питань земельних Попередній розгляд:
відносин,
архітектури,
Схвалити.
містобудування, раціонального
Схвалити та доповнити або змінити:
використання
природних
Пункт 1 – площа 37 кв.м.
ресурсів
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
Пункт 4 – відмовити – кому? Прізвище.
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням окремої думки депутата
Бугайченка І.М., та пропозицій постійних комісій з питань земельних відносин,
архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів і з
питань приватизації майна, житла, землі.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1486 (додаток 1).
21. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує проектом рішення надати в оренду
земельні ділянки громадянам міста.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1487 (додаток 1).
22. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОЕКТІВ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО
ВІДВЕДЕННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Затвердити проект землеустрою щодо відведення Управлінню Кіровоградської
Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату в оренду земельної
ділянки за адресою: вул. Примакова, 12 та надати йому в оренду строком на сорок
дев’ять років земельну ділянку площею 0,0400 га за адресою: вул. Примакова, 12 для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки за
адресою: вул. Калініна, 20 та надати Тімофєєвій В.В. в оренду строком сорок дев’ять
років земельну ділянку площею 0,0306 га за адресою: вул. Калініна, 20 для будівництва
та обслуговування нежитлової будівлі зі спорудами за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови Олександрійської міської ради.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки за
адресою: вул. Леоніда Коваленка, 23/1 та надати товариству з обмеженою
відповідальністю «Кіровоградвторма» виробничо-заготівельній фірмі в оренду строком
на сорок дев’ять років земельну ділянку площею 1,2774 га за адресою: вул. Леоніда
Коваленка, 23/1 для будівництва та обслуговування будівель та споруд за рахунок
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Олександрійської міської ради (оренда – 1,2075 га, землі запасу – 0,0699 га).
Затвердити проект землеустрою щодо відведення Невкритій Л.О. в оренду
земельної ділянки за адресою: вул. Зарічна (суміжно з садибою по вул. Пархоменка,
189) для ведення городництва та надати їй в оренду строком на десять років земельну
ділянку площею 0,0466 га за адресою: вул. Зарічна (суміжно з садибою по вул.
Пархоменка, 189) для ведення городництва за рахунок земель запасу
сільськогосподарського призначення.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення публічному акціонерному
товариству «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок загальною площею
0,0330 га за адресою: від підстанції «Вугільна» (пр. Леніна, 189) до будівель колишньої
ТЕЦ-2 (вул. Кільцева, 9) та надати йому в оренду строком на сорок дев’ять років
земельні ділянки за адресою: від підстанції «Вугільна» (пр. Леніна, 189) до будівель
колишньої ТЕЦ-2 (вул. Кільцева, 9) для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для
реконструкції ділянки ПЛ-35 кВ Л-204 «Вугільна-ОТЕЦ-2») за рахунок земель запасу
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Олександрійської міської ради (землі, які використовуються
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії).

для

технічної

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1488 (додаток 1).
23. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 12А.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити
Ігнатьєву В.А. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га по вул. Тельмана, 12а для будівництва і обслуговування індивідуального
гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1489 (додаток 1).
24. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 09.08.2013
№ 1105 «ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТИХ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК».
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.

Доповіла що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту
24 рішення міської ради від 09.08.2013 № 1105 «Про звільнення самовільно зайнятих
земельних ділянок» щодо уточнення площі земельної ділянки по Дніпропетровському
шосе, 4 з «57931,62 кв.м» на «1,5990 га» та викласти даний пункт в новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1490 (додаток 1).
25. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ПО ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 118.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує погодити релігійній громаді парафії
на честь Святого Благовірного Князя Олександра Невського Олександрійської Єпархії
Української Православної Церкви м. Олександрії Кіровоградської області у постійне
користування місце розташування земельної ділянки для будівництва та
обслуговування нежитлової будівлі та господарських споруд за адресою:
м. Олександрія, вул. Шевченка, 118 площею 0,1353 га за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови міської ради та надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки у постійне
користування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1491 (додаток 1).

26. СЛУХАЛИ:
ПРО ВІДНЕСЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,
17/2 ДО ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує надати дозвіл Линнику О.О.
(фізичній особі – підприємцю) на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування
нежитлового приміщення площею 0,1018 га за адресою: вул. Пожарського, 17/2 зі
зміною складу угідь з «землі, які використовуються в комерційних цілях» на «землі
промисловості».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1492 (додаток 1).
27. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕГЛЯД ОРЕНДНИХ СТАВОК ЗА ОРЕНДНУ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Олександрія-Сервісбуд»
орендні ставки за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія,
вул. Луначарського, 34 площею 1279,82 кв.м, наданої для обслуговування
адміністративних та господарських будівель і споруд, у розмірах:
- 531,63 кв.м - під будівлями та проходами у розмірі 6% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки,
- 748,19 кв.м - під зеленою зоною у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
Встановити Моцній С.Б. орендні ставки за оренду земельної ділянки за адресою:
м. Олександрія, вул. Шкільна, 9 площею 466,65 кв.м, наданої для обслуговування
приміщення магазину з надвірними будівлями, у розмірах:
- 66,93 кв.м - під приміщенням торговельної зали у розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки,
- 158,95 кв.м - під складськими приміщеннями у розмірі 6% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки,
- 240,77 кв.м - під проїздами, проходами та площадками у розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Встановити терміном на один рік Жосану Р.О. орендну ставку за оренду
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Санітарна, 32 площею 0,2640 га,

наданої для обслуговування комплексу нежитлових будівель, у розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій по проекту рішення:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось
депутатської
діяльності,
етики,
правопорядку,
регламенту
та
гласності,
місцевого самоврядування
Комісія з питань комунальної Схвалити
власності
та
житловоОкрема думка депутата Голобородька В.В.:
комунального господарства
Проти.
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
Пункт 2 – терміном на 5 (п’ять) років.
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За окрему думку депутата Голобородька В.В.
Результати голосування: «За» - 0; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням постійної комісії з питань
приватизації майна, житла, землі.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1493 (додаток 1).
28. СЛУХАЛИ:
ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ,
137.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати Ковальову А.Д. на
викуп земельної ділянки за адресою: вул. 6-го Грудня, 137 площею 0,0290 га (у т.ч.
0,0290 га – землі, які використовуються в комерційних цілях) для будівництва та
обслуговування магазину за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради:
- укласти договір з Ковальовим Анатолієм Дмитровичем про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної
ділянки, суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом;
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про
експертну грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення
розрахунків по договору купівлі-продажу земельної ділянки.
Зачитала службову записку про те, що при розгляді даного проекту необхідно
врахувати, що за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137 зареєстровано будівлю

магазину, яка перебуває у власності Ковальова А.Д., та земельну ділянку (які
розташовані на старій вул. 6-го Грудня), а також 9-поверховий житловий
багатоквартирний будинок з прибудованими нежитловими приміщеннями, в яких
раніше розміщувався шкірно-венерологічний диспансер.
На сьогоднішній день в реєстр прав на нерухоме майно внесені відомості про
земельну ділянку під будівлею Ковальова А.Д. (відомості про будівлю не внесені), а по
житловому будинку до реєстру внесена інформація про нерухоме майно, а земля не
зареєстрована.
Для уникнення подальших проблем по даних об'єкта пропонується зобов'язати
Ковальова А.Д. вжити заходів щодо зміни адреси його об'єкту на вул. 6-го Грудня,
137/1 та відобразити дане зобов'язання в прийнятому рішенні.
Раніше Ковальову А.Д. протокольним дорученням виконавчого комітету
рекомендувалось провести дії по зміні адреси, але Ковальов А.Д. повідомив, що такі дії
він вживати не планує.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань приватизації
Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
Процедуру викупу здійснити протягом одного
року.
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням доповнення Крисанової Ю.Г. та
постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1494 (додаток 1).
29. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ В СУБОРЕНДУ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО
КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ШОСЕ, 18.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує відмовити в передачі в
суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Юг» до кінця терміну дії
договору оренди частини земельної ділянки орієнтовною площею 30 кв.м по
Кременчуцькому шосе, 18 для розміщення та обслуговування газової автозаправної
станції, наданої в оренду підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта» на підставі договору оренди
земельної ділянки від 23.10.2013, реєстраційний номер 7634198 від 06.11.2013, із
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
(землі, які використовуються в комерційних цілях) Олександрійської міської ради до

укладення договору оренди земельної ділянки по вул. Міліцейській, 5 публічним
акціонерним товариством «Укрнафта».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1495 (додаток 1).
30. СЛУХАЛИ:
ПРО
ПЕРЕЛІК
ОБ’ЄКТІВ
КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
(ВІДЧУЖЕННЮ) У 2014 РОЦІ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Вважати таким, що втратило чинність, рішення Олександрійської міської ради
від 29 грудня 2012 року № 878 «Про дозвіл на відчуження будівлі за адресою: вул.
Франка, 134», яким було надано дозвіл на відчуження будівлі по вул. Франка, 134
разом із допоміжними спорудами для розміщення дитячого будинку сімейного типу
«Перлина».
Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році, нежитлову будівлю з
господарськими спорудами за адресою: вул. Франка, 134, яка знаходиться на
балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації –
аукціон.
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 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської
міської ради земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га (у т.ч. площею 1,5000 га
– земель громадського призначення) по вул. Франка, 134 для будівництва та
обслуговування нежитлових будівель і споруд.
Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році, нежитлове приміщення
орієнтовною площею 51,1 кв.м за адресою: вул. Титова, 2, яке знаходиться на
балансовому обліку комунального підприємства «Олександрійська оптова база» та
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб
приватизації – викуп.
Витрати по підготовці до приватизації нежитлового приміщення орієнтовною
площею 51,1 кв.м за адресою: вул. Титова, 2 покласти на покупця.
Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади

міста, що підлягають приватизації (відчуженню), нежитлову будівлю загальною
площею 135,5 кв.м за адресою: сел. Пантаївка, вул. Леніна, 10а.
Комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Олександрії» на засіданні виконавчого комітету міської ради ініціювати розгляд
питання про передачу будівлі за адресою: сел. Пантаївка, вул. Леніна, 10а на баланс
комунального підприємства «Житлогосп».
Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році, нежитлове приміщення
орієнтовною площею 18,8 кв.м за адресою: вул. 6-го Грудня, 138, яке знаходиться на
балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації –
викуп.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань комунальної Схвалити
власності та ЖКГ
Пункти 1, 2 – Голобородько В.В. проти.
Комісія з питань приватизації Попередній розгляд:
майна, житла, землі
Схвалити.
Схвалити та доповнити або змінити:
Пункт 5 - S = 218,8 кв.м.
Всі інші комісії
Схвалити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань
приватизації майна, житла, землі.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1496 (додаток 1).
31. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., начальник управління приватизації, оренди майна
та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує припинити дію
договорів оренди:
- від 25 вересня 2008 року, реєстраційний номер 351030004000022 від 17 лютого
2011 року, укладеного з Лисенком П.В. та Лисенком К.В., на земельну ділянку по
пр. Леніна, 98, площею 94,00 кв.м, надану для обслуговування магазину, за згодою
сторін;
- від 22 листопада 2013 року, індексний номер витягу про реєстрацію 13234994
від 22 листопада 2013 року, укладеного з Кльовою А.А., на земельну ділянку по вул.
Фурманова, 50, площею 628,00 кв.м, надану для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за згодою
сторін, у зв’язку з відчуженням житлового будинку;
- від 17 січня 2008 року, реєстраційний номер 040838800001 від 17 січня 2008
року, укладеного з Забужиною С.Д., на земельну ділянку по вул. Калініна, 30, площею
151,46 кв.м, надану для реконструкції та обслуговування нежитлового приміщення, за
згодою сторін;
- від 12 грудня 2012 року, реєстраційний номер 351030004000211 від 12 грудня
2012 року, укладеного з обслуговуючим кооперативом «Городнє товариство
«Огородник», на земельну ділянку по Куколівському шосе, площею 75037,00 кв.м,
надану для городництва, за згодою сторін.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1497 (додаток 1).
32. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗВІТ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ОРЕНДИ МАЙНА ТА ЗЕМЛІ
МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ОРЕНДИ ТА
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ МІСТА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт
управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання коштів
від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста
за І півріччя 2014 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської
ради про використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної
власності територіальної громади міста за І півріччя 2014 року. Прийняти
рішення міської ради № 1498 (додаток 1).
33. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКА 2 МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ І
ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНИХ СТАВОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА
ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до додатка
2 Методики розрахунку і встановлення орендних ставок за використання майна
комунальної власності територіальної громади міста Олександрії, затвердженої
рішенням міської ради від 31 серпня 2007 року № 434, та викласти його в новій
редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1499 (додаток 1).
34. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ № 6.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати гаражному
кооперативу № 6 у власність по пров. Кармелюка за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва та
обслуговування кооперативних гаражів земельну ділянку площею 1,7036 га.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1500 (додаток 1).
35. СЛУХАЛИ:
ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту
2 рішення міської ради від 28.02.2014 № 1272 «Про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» щодо уточнення
місця розташування земельної ділянки з «між будинком № 24 по вул. Вище-Празькій та
будинком № 9 по вул. Островського» на «на розі вул. Островського та
пров. Маяковського» та площі земельної ділянки з «50 кв.м» на «24 кв.м» і викласти
абзац 1 даного пункту в уточненый редакції.
Також проектом рішення пропонується публічному акціонерному товариству
«Кіровоградобленерго»:
- продовжити на 6 місяців термін оформлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду та погодити місце розташування земельної
ділянки орієнтовною загальною площею 71,00 кв.м за адресою: на розі вулиць Шкільна
та Кременчуцька в оренду строком на сорок дев’ять років для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії (для реконструкції ЗТП-1073) за рахунок земель запасу промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду.
- погодити місце розташування земельної ділянки орієнтовною загальною
площею 1722,00 кв.м за адресою: від ПС-154/35/10 «ПТО» по вулицях
Дніпропетровське шосе, Єфремова, Чапаєва, Краснодонців, Пушкіна, Пархоменка,
Шкільній в оренду строком на один рік для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для
будівництва КЛ-10 кВ) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1501 (додаток 1).
36. СЛУХАЛИ:
ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ (ООЦ ЄХБ) КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ
КОРИСТУВАННЯ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує проектом рішення
уточнити назву землекористувача земельної ділянки за адресою: пр. Леніна, 52 з
«Кіровоградське обласне об’єднання церков євангельських християн-баптистів» на
«обласне об’єднання церков євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ)
Кіровоградської області» та передати йому у постійне користування земельну ділянку
загальною площею 1777,74 кв.м по пр. Леніна, 52 для обслуговування будівель і споруд
за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, які
знаходяться в оренді Кіровоградського обласного об’єднання церков євангельських
християн-баптистів.
Надати дозвіл обласному об’єднанню церков євангельських християн-баптистів
(ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування
будівель і споруд площею 1777,74 кв.м за адресою: пр. Леніна, 52.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Засідання комісії не відбулось.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку,
регламенту
та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань освіти і науки, Відхилити.
культури
та
відродження
духовності,
сім`ї,
молоді,
фізкультури та спорту
Всі інші комісії
Схвалити.
ВИСТУПИЛИ:
Голова міського осередку об’єднання церков євангельських християн-баптистів
(ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області.
Звернувся до депутатів з проханням задовольнити прохання громади церкви.
Повідомив, що у поточному році на першому поверсі будівлі по пр. Леніна, 52 буде
закінчено встановлення пластикових вікон, а у 2015 році ремонтні роботи будуть
завершені у повному обсязі.
Оскільки церква євангельських християн-баптистів неприбуткова організація,
приміщення не буде використовуватись з метою набуття прибутку. Його планується
використовувати для розміщення благодійної їдальні, проведення богослужінь та
дитячих спеціалізованих заходів.

Сайко Є.Г., депутат міської ради:
Запитав як буде використовуватись приміщення. Запропонував депутатам
підтримати проект рішення.
Мартиненко В.М., депутат міської ради:
Запропонував наразі відмовити у проханні громаді церкви. Основною причиною
відмови є невиконання попередніх зобов’язань щодо дотримання термінів проведення
ремонтних робіт.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Відхилити проект рішення «Про розгляд клопотання обласного об’єднання
церков євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області
про передачу земельної ділянки в постійне користування». Прийняти рішення про
відхилення № 1502 (додатки 1, 5).
37. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОДІЛ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА
І
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИЛИХ
БУДИНКІВ,
ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПО ВУЛ. ДІБРОВИ (СУМІЖНО З
МІСЬКОЮ ПОЛІКЛІНІКОЮ).
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл
Олександрійській міській раді, в особі управління приватизації, оренди майна та землі
Олександрійської міської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об'єднання земельних ділянок з метою об'єднання земельних ділянок за
адресою: м. Олександрія, вул. Діброви (суміжно з міською поліклінікою) для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд, що
перебувають в комунальній власності і відносяться до земель запасу житлової та
громадської забудови Олександрійської міської ради (код КВЦПЗ К.16.00): площею
0,8082 га, площею 0,1631 га, площею 0,0152 га.
Після реєстрації в Державному земельному кадастрі об’єднаної відповідно до
даного рішення земельної ділянки площею 0,9865 га вул. Діброви (суміжно з міською
поліклінікою) провести її поділ на вказані земельні ділянки:
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Горошка А.О. про наявність конфлікту
інтересів, у зв’язку з цим депутат Горошко А.О. участі у голосуванні з цього питання
приймати не буде.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 31; «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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1503 (додаток 1).
38. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК».
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити
комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» у постійне
користування місце розташування земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівлі громадської вбиральні за адресою: м. Олександрія, по вул.
Червоного Козацтва (біля продовольчого ринку «Айсберг») орієнтовною площею
0,0103 га (у т.ч. 0,0103 га – землі громадського призначення) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови міської ради та надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки у постійне
користування.
Зачитала службову записку головного архітектора міста щодо необхідності
виправлення технічної помилки у проекті рішення. У зв’язку з тим, що земельна
ділянка відводиться за рахунок земель загального користування, а саме: за рахунок
території бульвару, яка не відноситься до земель запасу, необхідно виключити слово
«запасу» та доповнити фразою «за рахунок земель загального користування».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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, та постійної комісії з питань стратегічного
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не
визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з уточненням, запропонованим головним
архітектором.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1504 (додаток 1).
39. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОГОДЖЕННЯ РЕМОНТУ ОРЕНДОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВІЙ, 9.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує дозволити фізичній
особі – підприємцю:
Вахніній В.М. провести заміну вхідних дверей в орендованому приміщенні,
розташованому за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9, на загальну суму
2500,00 грн. Встановити орендну плату у розмірі однієї гривні терміном на тринадцять
місяців з першого числа місяця, наступного за датою довідки комунального
підприємства «Будинок побуту» про фактично виконані ремонтні роботи.
Ларіонову В.А. провести заміну вікон в орендованому приміщенні,
розташованому за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9, на загальну суму
5963,00 грн. Встановити орендну плату у розмірі однієї гривні терміном на дев’ять
місяців з першого числа місяця, наступного за датою довідки комунального
підприємства «Будинок побуту» про фактично виконані ремонтні роботи.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1505 (додаток 1).
40. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАЯРД-ЕНЕРГО»
БУДІВЕЛЬ (СПОРУД) ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕРЕЖІ ТРУБОПРОВОДІВ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує дозволити головним
лікарям міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня
№ 1 м. Олександрії Приходьку В.М. та міського комунального лікувальнопрофілактичного закладу «Дитяча міська лікарня» Гришканичу А.Ф. укласти договори
з приватним підприємством «Каярд-Енерго» на передачу в безоплатне користування
терміном на сорок дев’ять років нежитлових будівель (споруд) та внутрішніх мереж
трубопроводів за адресами: вул. Семашка, 15 та вул. Червоного Козацтва, 86 для
впровадження інвестиційної програми, яка передбачає: встановлення твердопаливних
котлів, переобладнання та ремонт приміщення котелень, проведення робіт по
забезпеченню приміщень необхідними інженерними мережами (водогін, електрична
мережа).
Зачитала додаткові пропозиції постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі:
У зв’язку з надходженням листа від приватного підприємства «Каярд-енерго»
від 10.10.2014 № 01/010 щодо уточнення тексту проекту рішення міської ради прошу
погодити зміни стосуються уточнення виду мереж (не тільки внутрішні), укладення
договору на встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та
переліку робіт, які будуть виконуватись за договорами.
У зв’язку цим пропонується:

- викласти назву рішення «Про передачу приватному підприємству «КаярдЕнерго» будівель (споруд) та теплових мереж;
- зазначити, що в користування передаються будівлі (споруди) загальною
площею 94,46 кв.м по вул. Червоного Козацтва, 86 та загальною площею 184,84 кв.м по
вул. Семашка, 15 (довідки додаються) та передбачити можливість уточнення площі за
рішенням виконавчого комітету міської ради;
- викласти пункт 1 рішення в редакції:
«1. Дозволити головним лікарям міського комунального лікувально–
профілактичного закладу - Міська лікарня № 1 м. Олександрії Приходьку В.М. та
міського комунального лікувально–профілактичного закладу «Дитяча міська лікарня»
Гришканичу А.Ф. укласти договори з приватним підприємством «Каярд-Енерго» (код
39372392) на передачу в безоплатне користування терміном на 49 (сорок дев’ять) років
нежитлових будівель (споруд), теплових мереж, та укласти договори про встановлення
земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики, що розташовані за адресами:
вул. Семашка, 15 та вул. Червоного Козацтва, 86 для здійснення господарської
діяльності із виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
Для здійснення діяльності передбачається:
- переобладнання та ремонт нежитлових будівель (споруд) з метою створення
нових теплогенеруючих об'єктів;
- проведення робіт по забезпеченню приміщень необхідними інженерними
мережами (водогін, електрична мережа);
- приєднання новостворених теплогенеруючих об'єктів до теплових мереж
лікарень».
Повідомила, що дані пропозиції також обговорені на нараді міського голови з
секретарем міської ради та головами постійних комісій, депутатських груп та фракцій
16.10.2014.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «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.
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.: надати інформацію щодо площі
приміщень, які передаються в безоплатне користування, як бути з зовнішніми
мережами трубопроводів, обґрунтувати термін передачі приміщень на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням додаткових пропозицій постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1506 (додаток 1).
41. СЛУХАЛИ:
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БУЦ О.М. ПРО СВОЮ
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НЕЮ РІШЕНЬ РАДИ.
Доповідала: Буц 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію до відома (додаток 6).
42. СЛУХАЛИ:
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БОСОЇ Л.О. ПРО СВОЮ
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НЕЮ РІШЕНЬ РАДИ.
Доповідала: Боса Л.О., 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію до відома (додаток 6).
43. 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію про виконання рішень міської ради до відома
(додаток 6).
44. СЛУХАЛИ:
РІЗНЕ: ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА І
ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Поінформував присутніх про виконання міських програм за І півріччя 2014 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За взяття інформації до відома.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію про виконання міських програм за І півріччя 2014 року
до відома (додаток 6).

45. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КВАРТИРИ № 41
ПО ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ, 143/4 В М. ОЛЕКСАНДРІЯ.
Доповідав: Кодола В.М., начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує прийняти безоплатно від
управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
до комунальної власності територіальної громади міста квартиру № 41 по вул. 6-го
Грудня, 143/4 та передати її на баланс комунального підприємства «Житлогосп».
При цьому доручити Олександрійському комунальному міжміському бюро
технічної інвентаризації виготовити свідоцтва 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і
науки, культури та відродження духовності, сім`ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не
визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1507 (додаток 1).
45. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30 СІЧНЯ
2014 РОКУ № 1242 «ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2014 РІК».
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до
рішення міської ради від 30 січня 2014 року № 1242 «Про міський бюджет на 2014 рік»,
а саме викласти пункт 11 в новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань
освіти і науки, культури та відродження духовності, сім`ї, молоді, фізкультури та
спорту, яка не визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1508 (додаток 1).

Головуючий сесії:
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.
Оголосив вісімдесят четверту сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/
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