
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
ДЕВ’ЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

27 березня 2015 року       № 94 
 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 11.30 
 
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). 
 
Перерва. 
Продовження сесії: 
03 квітня 2015 року     
Початок – 09.00 
Закінчення – 10.30 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 38 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 11 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 
 

Дев’яносто четверту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 28 депутатів. 
Дев’яносто четверта сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та 

частин 4,5,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та на підставі розпорядження міського голови від 13 березня 2015 року № р-50-з 
«Про скликання дев’яносто четвертої сесії міської ради».  

Дев’яносто 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  

- депутат міської ради  

Терещенко 
Лілія Володимирівна 

- депутат міської ради  

Мариненко 
Галина Григорівна  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Рожков 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Мукієнко 
Ірина Миколаївна  

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Інформація про виконання Програми профілактики злочинності в місті 

Олександрії на 2011-2015 роки 
 Доповідач: 

Дьяченко 
Сергій Юрійович  

 
- начальник міського відділу УМВС України в 
Кіровоградській області 

2. Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 
органів  

 Доповідач: 
Цапюк 
Степан Кирилович 

 
- міський голова 

3. Про оновлений склад комісії для попереднього розгляду матеріалів про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 

4. Про затвердження оновленого складу ради щорічного міського конкурсу 
«Олександрієць року» та оновленого складу організаційного комітету по 
підготовці та проведенню щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» 

5. Про внесення змін до Положення про щорічний міський конкурс «Олександрієць 
року» 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2011 № 119 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 30.11.2007 року № 513 «Про квартальні 
комітети міста» 

 Доповідач: 
Лоцман 
Геннадій Григорович    

 
- секретар міської ради 



   

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.08.2014 № 1397 «Про 
припинення комунального підприємства «Книжковий світ» шляхом приєднання 
до комунального підприємства «Світоч-книга» 

 Доповідач: 
Черевашко 
Ростислав Євгенович  

 
- начальник управління економіки міської ради  

8. Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, 
охорони культурної спадщини та місцевої символіки 

9. Про склад комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих 

 Доповідач: 
Чеботарьов 
Володимир Вікторович 

 
- керуючий справами міської ради  

10. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік 

11. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

 Доповідач: 
Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

12. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2015 
рік  

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 квітня 2014 року № 1316 «Про 
затвердження базової мережі закладів культури міста» 

14. Про затвердження актів передавання музейних фондів  

 Доповідач: 
Чернецька 
Вікторія Миколаївна 

 
- начальник управління культури і туризму міської 
ради 

15. Про дозвіл на списання основних засобів комунального підприємства «Ритуал» 

 Доповідач: 
Бондаренко 
Віталій Іванович  

 
- заступник начальника управління житлово-
комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради  

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 

17. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам міста  
18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок громадянам 
19. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  
20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції  
21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок та щодо поділу 
земельних ділянок, які передані в оренду 

22. Про надання земельних ділянок у постійне користування 
23. Про скасування рішень міської ради про надання в оренду земельної ділянки та 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 

24. Про дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду 

25. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
26. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
27. Про припинення права постійного користування земельними ділянками 
28. Про вилучення земельної ділянки в садово-городньому товаристві «ФЕД» 



   

29. Про розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки  
30. Про надання в оренду земельних ділянок  
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Карла Лібкнехта (суміжно з будівлею поліклініки) 
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про 

визначення ставок орендної плати за користування земельними ділянками на 
території міста Олександрії»  

33. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про роботу 
виконавчого органу по організації виконання завдань своєї функціональної 
спрямованості за 2014 рік 

34. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 
виконання міської програми приватизації за 2014 рік 

35. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 
використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності 
територіальної громади міста за ІІ півріччя 2014 року 

36. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що 
підлягають приватизації (відчуженню) 

37. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту на території міста Олександрії  

38. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 
міста Олександрії  

39. Про продовження терміну на розробку документації із землеустрою  
40. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за 

адресою: м. Олександрія, вул. Калініна, 75 
  Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович 

 
- начальник управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради  

41. Про підтримку Постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII 
 Доповідачі: 

Лоцман 
Геннадій Григорович    
Голобородько  
Віктор Валентинович 

 
- секретар міської ради 
 
- депутат міської ради 

42. Про скасування рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради 
«Про нагородження Бугайченка І.М.» 

 Доповідач: 
Голобородько  
Віктор Валентинович 

 
- депутат міської ради 

43. Звіт про роботу постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування 

44. Інформація про доручення виборців, дані депутатам міської ради під час 
проведення звітів у виборчих округах 

 Доповідач: 
Бугайченко 
Іван Миколайович  

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

45. Інформація про виконання Програми медико-соціального забезпечення ветеранів 
війни в місті Олександрії 2011-2015 роки 

 Доповідач: 
Назаренко 

 
- начальник управління праці та соціального захисту 



   

Олена Анатоліївна    населення міської ради 
46. Повідомлення депутатів міської ради Бузи М.С., Вольського Ю.В., 

Гаращенка О.В., Голобородька В.В. про свою роботу у виборчих округах, 
виконання ними рішень ради 

47. Різне 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є ще пропозиції до порядку денного. Пропозицій не надійшло. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття порядку денного в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Висловив обурення поведінкою депутата міської ради Голобородька В.В., щодо 
висвітлення в газеті «Городской курьєр» діяльності депутатського корпусу. 
 Повний текст виступу знаходиться в матеріалах сесії. 
 

Сайко Є.Г., депутат міської ради: 
Закликав депутатів прийняти принципове рішення щодо визнання Росії державою-

агресором. Засудив поведінку депутата Бугайченка І.М., як голови комісії, дотримання ним 
«псевдолозунгів та ідеалів» Комуністичної партії.  

 
Дюбкін А.Л., депутат міської ради: 
Зачитав звернення від мешканців будинку № 32 по вул. Калініна та будинку № 7 на 

пл. Леніна щодо функціонування басейну «Дельфін». А саме котельні басейну. З труби 
топкової, що виведена на рівень 4 поверху, постійно виходить дим та чад від спалювання 
деревини та вугілля. 

Звернувся до міського голови дати доручення відповідним службам вивчити скаргу та 
вжити заходів щодо ліквідації задимленості та засміченості території навколо будівлі 
басейну. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2011-2015 РОКИ. 

Доповідав: Малецький Д.Ю., заступник начальника Олександрійського МВ УМВС 
України в Кіровоградській області. 

Доповів про поточний стан виконання Комплексної програми профілактики 
злочинності в м. Олександрії на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням Олександрійської 
міської ради від 30.09.2011 № 330. 



   

За результатами виконання заходів програми підсумував, що програма діє та 
перебуває на постійному контролі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Проквас В.М., депутат міської ради: 
 Висловив незадоволення роботою міського відділу міліції, особливо на території 
селища Димитрово. Навіть після проведення двох зборів громадян, ситуація не покращилась, 
свавілля працівників міліції на території селища продовжується. У зв’язку з цим 
запропонував скласти повноваження Димитровському селищному голові Бандурко Т.В. 
 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Звернувся до доповідача з проханням працівникам міліції долучитися до складання 
адмінпротоколів про спалювання листя.  
 
 Пролунали виступи присутніх у залі щодо роботи працівників міського відділу міліції. 
 
 Головуючий сесії: 
 Зауважив, що міліція і, зокрема, Олександрійський міський відділ наразі переживають 
складний період, який характеризується незадовільним матеріально-технічним 
забезпеченням, високою криміногенною ситуацією та складною ситуацією в країні. Тому 
запропонував олександрійцям згуртуватись, не проявляти байдужість та допомогти міліції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти до відома інформацію про виконання програми профілактики злочинності 

в місті Олександрії на 2011-2015 роки (додаток 7). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ АПАРАТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ. 

Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Доповів, що відповідно до чинного законодавства, враховуючи висновки постійних 

комісій міської ради проектом рішення пропонується: 
Затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у 

кількості 172 штатні одиниці. 
Зменшити кількість заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради на 1 шт.од. 
Ліквідувати відділ внутрішнього аудиту Олександрійської міської ради. Основні 

завдання та функції відділу внутрішнього аудиту міської ради передати фінансовому 
управлінню міської ради. 

Начальнику фінансового управління міської ради Грищенко О.В. внести зміни та 
доповнення до Положення про фінансове управління міської ради з врахуванням пункту 3 
даного рішення. 

Міському голові Цапюку С.К. видати розпорядження про затвердження граничної 
чисельності штатних працівників апарату міської ради та її виконавчих органів.  

Вивільнення працівників міської ради та її виконавчих органів у зв’язку із 
скороченням штату працівників провести відповідно до чинного законодавства. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 



   

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1593 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ПРО ОНОВЛЕНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ 
МАТЕРІАЛІВ ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ». 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що з метою якісної підготовки процедури присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Олександрії» та у зв’язку із кадровими змінами, проектом рішення 
пропонується затвердити оновлений склад комісії для попереднього розгляду матеріалів про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити оновлений склад комісії для попереднього розгляду матеріалів про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії». Прийняти рішення 
міської ради № 1594 (додаток 1). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОНОВЛЕНОГО СКЛАДУ РАДИ ЩОРІЧНОГО 
МІСЬКОГО КОНКУРСУ «ОЛЕКСАНДРІЄЦЬ РОКУ» ТА ОНОВЛЕНОГО СКЛАДУ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННЮ 
ЩОРІЧНОГО МІСЬКОГО КОНКУРСУ «ОЛЕКСАНДРІЄЦЬ РОКУ». 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що з метою вдосконалення процедури проведення щорічного міського 

конкурсу «Олександрієць року» та у зв’язку з кадровими змінами, проектом рішення 
пропонується затвердити оновлений склад ради щорічного міського конкурсу 
«Олександрієць року» та оновлений склад організаційного комітету по підготовці та 
проведенню щорічного міського конкурсу «Олександрієць року».  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити оновлений склад ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць 
року» та оновлений склад організаційного комітету по підготовці та проведенню 
щорічного міського конкурсу «Олександрієць року». Прийняти рішення міської ради 
№ 1595 (додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЩОРІЧНИЙ МІСЬКИЙ 
КОНКУРС «ОЛЕКСАНДРІЄЦЬ РОКУ». 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що з метою вдосконалення процедури проведення щорічного міського 

конкурсу «Олександрієць року» виконавчий комітет пропонує внести зміни в пункт 3.1 
додатку 1 до рішення міської ради від 04 березня 2008 року № 648 «Про внесення змін до 
Положення про щорічний міський конкурс "Олександрієць року"», виклавши його в новій 
редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 27; «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 у пункті 1 слово 
«професіонального» замінити на «професійного». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1596 (додаток 1). 



   

6. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.02.2011 № 119 

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.11.2007 РОКУ № 513 
«ПРО КВАРТАЛЬНІ КОМІТЕТИ МІСТА». 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що на підставі подань голів квартальних комітетів міста проектом рішення 

пропонується внести зміни до рішення міської ради від 25.02.2011 № 119 «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 30.11.2007 № 513 «Про квартальні комітети міста» в частині меж 
квартальних комітетів та визначити уточнені території дії квартальних комітетів міста. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1597 (додаток 1). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 15.08.2014 № 1397 
«ПРО ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КНИЖКОВИЙ СВІТ» 
ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ДО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВІТОЧ-
КНИГА». 

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет міської ради пропонує 

внести зміни до додатку рішення міської ради від 15.08.2014 № 1397 «Про припинення 
комунального підприємства "Книжковий світ" шляхом приєднання до комунального 
підприємства "Світоч-книга"» та викласти його в новій редакції.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 
15.08.2014 № 1397 «Про припинення комунального підприємства "Книжковий світ" 
шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч-книга"». Прийняти 
рішення про відхилення № 1598 (додатки 1, 5). 



   

Другий пленарний день сесії 03.04.2015. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до перерахунку голосів за відхилений проект рішення «ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 15.08.2014 № 1397 «ПРО 
ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КНИЖКОВИЙ СВІТ» 
ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ДО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВІТОЧ-
КНИГА». 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1598 (додаток 1). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОНОВЛЕНОГО СКЛАДУ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ З 
ПИТАНЬ ТОПОНІМІКИ, ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА МІСЦЕВОЇ 
СИМВОЛІКИ. 

Доповідав: Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 
Доповів, що з метою організації та ведення роботи з найменувань та перейменувань 

об’єктів міського середовища, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення 
пам’ятних знаків на території міста охорони культурної спадщини та місцевої символіки та у 
зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити 
оновлений склад міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та 
місцевої символіки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити оновлений склад міської комісії з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої символіки. Прийняти рішення міської ради № 1599 
(додаток 1). 



   

9. СЛУХАЛИ: 
ПРО СКЛАД КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ 

РЕАБІЛІТОВАНИХ. 
Доповідав: Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 
Доповів, що у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет міської ради пропонує 

затвердити оновлений склад комісії з питань поновлення прав реабілітованих. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1600 (додаток 1). 
 

10. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 

2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за 2014 рік. 
Щодо зауваження постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування зазначила наступне: 
План виконання становить - 51496,5 тис.грн, фактичне виконання - 47618,1 тис.грн, 

недовиконання - 3878,4 тис.грн, виконання на 92,5 %, темп росту - 104,9 %. Причини 
невиконання: 

- зменшення обсягів промислового виробництва підприємствами міста, 
використання виробничих потужностей не в повному обсязі, зміна графіку роботи 
підприємств, запровадження неповного робочого дня, скорочення чисельності; 

- наявність недоїмки станом на 01.01.2015 у сумі 2788,3 тис.грн (у т.ч. юридичні 
особи разом з банкрутами - 247,1 тис. грн, фізичні особи - 2541,2 тис.грн); 

- збільшення планового показника на 2000,0 тис.грн у зв’язку з погашенням 
середньострокової позички; 

- наявність заборгованості по виплаті заробітної плати по економічно- активним 
підприємствам станом на 01.01.2015 у сумі 142,9 тис.грн рахується по Філії 
«Олександрійська дорожньоексплутаційна дільниця». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «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 пояснити причини значного невиконання деяких 
показників бюджету додатку 1. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 



   

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік. Прийняти рішення 
міської ради № 1601 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету на суму 1614600 грн, в тому 

числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2015 році на суму 1499600 грн  та за рахунок 
перевиконання річного плану по спеціальному фонду на суму 115000 грн згідно з додатком 
1. 

Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на суму 4498876 грн          55 
коп., у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2015 році                         на суму 
1499600 грн за рахунок залучення вільного залишку спеціального фонду бюджету розвитку 
на суму 2851694 грн 07 коп., за рахунок залучення вільного залишку спеціального 
дорожнього фонду на суму 32582 грн 55 коп. та за рахунок перевиконання  річного плану по 
спеціальному фонду на суму 115000 грн згідно з додатками 3, 3-а, 5. 

Викласти додатки 2, 6, 8 у новій редакції. 
Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського 

бюджету згідно з додатками 3-а, 3, 6. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «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 визначилась через відсутність проекту рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1602 (додаток 1). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 
М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2015 РІК.  

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Календар 

знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2015 рік. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Звернув увагу, що розроблений проект рішення не відповідає Положенню про 
підготовку та видання Календаря знаменних і пам’ятних дат в м. Олександрії. В поданому 
проекті взагалі відсутня інформація про видатних людей, ювілеї яких відзначатимуться. 

Зачитав свої пропозиції щодо доповнення Календаря знаменних і пам’ятних дат  
м. Олександрії та запропонував проголосувати за проект рішення в цілому з їх врахуванням. 

Запропонував повторно зняти проект рішення з розгляду для доопрацювання. 
 
Ліщенко К.О., депутат міської ради: 
Зауважив, що депутати не ознайомлені з оголошеними пропозиціями. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: 
За оголошені доповнення депутата Голобородька В.В. до проекту рішення. 
Результати голосування: «За» - 05; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних 
дат м. Олександрії на 2015 рік». Прийняти рішення про відхилення № 1603 (додатки 1, 
5). 

 
Другий пленарний день сесії 03.04.2015. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до перерахунку голосів за відхилений проект рішення «ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 
М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2015 РІК». 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради: 
 Повідомила, що депутатам розданий доопрацьований варіант Календаря, в ньому 
зазначені відомості про видатних осіб. 
 Запропонувала підтримати доопрацьований проект рішення. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1603 (додаток 1). 
13. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 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 зміни до рішення 

міської ради від 25 квітня 2014 року № 1316 в додаток «Базова мережа закладів культури 
міста», виключивши з нього пункти 8, 9 та доповнити його пунктом 24 – «Комунальний 
заклад «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1604 (додаток 1). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТІВ ПЕРЕДАВАННЯ МУЗЕЙНИХ ФОНДІВ. 
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити акт передавання 

музейних фондів Олександрійського краєзнавчого музею імені Худякової Антоніни 
Федорівни та акт передавання музейних фондів Олександрійського міського музею Миру. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1605 (додаток 1). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОЗВІЛ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛ».  

Доповідав: Бондаренко В.І., заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл на списання 
основних засобів, які перебувають на балансовому обліку комунального підприємства 
«Ритуал», а саме: цеху залізобетонних виробів та теслярського цеху по Дніпропетровському 
шосе, 3. 

Комунальному підприємству «Ритуал» здійснити списання зазначених вище основних 
засобів згідно з чинним законодавством.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1606 (додаток 1). 

 
16. 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 відповідно до поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1607 (додаток 1). 
 

17. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ГРОМАДЯНАМ МІСТА.  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що проектом рішення пропонується передати безоплатно земельні ділянки 

громадянам міста на підставі поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету міської ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «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 розділити проект рішення на два: садові товариства і 
приватні садиби. Це в майбутньому дозволить оперативно виконувати пошук. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1608 та № 1609 (додаток 1). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 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 затвердити проекти 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам відповідно до 
поданих заяв. 
 

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» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення  

- Схвалити та доповнити або змінити:  
Виключити пункти 2, 8, 19, 21. 

Комісія з питань приватизації - Схвалити та доповнити або змінити: за 



   

майна, житла, землі виключенням пунктів 19-24 – не 
визначились. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Відхилити проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок громадянам». Прийняти рішення про 
відхилення № 1610 (додатки 1, 5). 
 
Другий пленарний день сесії 03.04.2015. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до перерахунку голосів за відхилений проект рішення «ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У 
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ». 

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

 
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» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Коваль Л.П., депутат міської ради: 
 На виконання прохання бійців АТО, які до неї звернулись, запропонувала зняти з 
розгляду пункти 19,20,22 та надати ці ділянки бійцям. 
  
 Головуючий сесії: 
 Повідомив, що всі звернення бійців АТО, які зареєстровані у міській раді, задоволені і 
відповідний проект рішення прийнятий на першому пленарному дні сесії. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1610 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» № 1636 (додаток 1). 
 
19. 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 проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам відповідно до 
пропозицій виконавчого комітету та поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1611 (додаток 1). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

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

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 учасникам 
антитерористичної операції.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1612 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЩОДО ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ 
ПЕРЕДАНІ В ОРЕНДУ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет пропонує: 
Надати дозвіл публічному акціонерному товариству «Укртелеком» на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 



   

земельної ділянки для обслуговування будівлі зв’язку з допоміжними будівлями 
площею 0,6314 га за адресою: пр. Леніна, 60. 

Надати дозвіл Базавлук В.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування павільйону 
площею 36,00 кв.м за адресою: пр. Леніна (біля житлового будинку № 95). 

Надати дозвіл Глазарєвій Г.П. на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування 
павільйону площею 0,0033 га за адресою: вул. Семашка (суміжно з житловим будинком № 
46). 

Надати дозвіл Кравцову О.Є. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування павільйону 
площею 0,0024 га за адресою: пр. Леніна (біля житлового будинку № 95). 

Відмовити Главацькій Н.О. у наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
обслуговування кіоску площею 0,0010 га за адресою: пр. Леніна (суміжно з будівлею № 27б). 

Надати дозвіл Прохоренко О.А. на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування 
павільйону площею 0,0025 га за адресою: пр. Леніна (суміжно з будівлею № 11). 

Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, що знаходиться в оренді Жосана Р.О., за адресою: вул. Санітарна, 32 
загальною площею 0,2640 га для будівництва та обслуговування комплексу нежитлових 
приміщень на дві окремі земельні ділянки. 

Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, що знаходиться в оренді Дудус М.І., за адресою: пл. Леніна, 26 загальною 
площею 0,1425 га для обслуговування нежитлової будівлі на дві окремі земельні ділянки: 
площею 0,1000 га та  площею 0,0425 га. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр 
геотехнологій» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 2,5971 га за 
адресою: м. Олександрія, Войнівське шосе, 1/1 з визначенням та відображенням у 
вищезгаданій документації внутрішньогосподарського устрою по різних угіддях та на 
земельну ділянку площею 0,4960 га за адресою: м. Олександрія, Войнівське шосе, 1/2 з 
визначенням та відображенням у вищезгаданій документації внутрішньогосподарського 
устрою по різних угіддях. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1613 (додаток 1). 



   

22. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ. 
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 релігійній громаді парафії на честь 

Святого Благовірного Князя Олександра Невського Олександрійської Єпархії Української 
православної церкви м. Олександрії Кіровоградської області у постійне користування 
земельної ділянки за адресою: вул. Шевченка, 118 площею 0,1353 га та надати їй у постійне 
користування цю земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

Надати управлінню Кіровоградської Єпархії Української православної церкви 
Київського патріархату у постійне користування 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. 

Передати обласному об’єднанню церков Євангельських християн-баптистів (ООЦ 
ЄХБ) Кіровоградської області 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 та надати 
дозвіл йому на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі 
(на місцевості) меж цієї земельної ділянки для обслуговування будівель і споруд. 

Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 01.03.2005 № 614 «Про надання 
земельних ділянок в постійне користування» щодо зміни назви землекористувача з 
«Олександрійського наркологічного диспансеру» на «комунальний заклад 
«Олександрійський наркологічний диспансер»» та викласти даний пункт в новій редакції. 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення Олександрійській дитячій музичній 
школі у постійне користування земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. Леніна, 6 
та передати їй у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд Олександрійської дитячої музичної школи, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради, за адресою: 
м. Олександрія, пл. Леніна, 6 площею 0,3712 га. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1614 (додаток 1). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 



   

ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати таким, що втратив 
чинність, пункт 3 рішення міської ради від 15.08.2014 № 1411 «Про надання в оренду 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинку» щодо оформлення в оренду 
земельної ділянки по вул. Філатова, 32 площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та вважати таким, 
що втратив чинність, пункт 3 рішення міської ради від 23.01.2015 № 1537 «Про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок» щодо надання дозволу Бець Ганні Павлівні (у свідоцтві 
про право спадщини на будинок зазначено ім’я Галина) на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) орієнтовною площею 0,0631 га за адресою: вул. Космічна, 4 (підстава – розбіжності  
в імені у паспорті громадянина та у свідоцтві про право спадщини на будинок). 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 26; «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 у пункті 1 зазначити причину 
втрати чинності рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1615 (додаток 1). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОЗВІЛ НА РОЗРОБЛЕННЯ 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: 
Погодити Линнику О.О. зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. 

Пожарського, 17/2 площею 0,1018 га  для обслуговування нежитлового приміщення з коду 
КВЦПЗ 03.07 (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на код КВЦПЗ 11.03 
(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств) та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
по зміні цільового призначення земельної ділянки. 

Надати дозвіл Лавренко Л.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду терміном на 25 років земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного жилого будинку, господарських будівель і споруд (КВЦПЗ: В.02.03) за 
адресою: вул. 50 років Жовтня, 7а площею 0,1982 га (землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) зі зміною цільового призначення та площі за рахунок земельної ділянки для 



   

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та ведення садівництва площею 0,2128 га (кадастровий номер 
3510300000:10:340:0002, КВЦПЗ: В.02.01), що відноситься до земель житлової та 
громадської забудови та перебуває у комунальній власності Олександрійської міської ради.    

Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Геоід» місце розташування 
земельної ділянки по вул. Примакова, 10 в оренду на 49 років орієнтовною площею 165,90 
кв.м (землі, які використовуються в комерційних цілях) для будівництва та обслуговування 
нежитлових будівель 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» - 26; «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 у пункті 3 визначити термін 10 років. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «Про дозвіл на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду». Прийняти рішення про відхилення № 
1616 (додатки 1, 5). 

 
Другий пленарний день сесії 03.04.2015. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до перерахунку голосів за відхилений проект рішення «ПРО ДОЗВІЛ 
НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ». 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1616 (додаток 1). 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив перерву у роботі пленарного засідання на 1 год. до 11.20. 
/після перерви/ 



   

Головуючий сесії: 
Оголосив перерву у роботі пленарного засідання на невизначений термін у зв’язку з 

відсутністю кворуму (у залі присутні 19 депутатів). 
/після перерви/ 
 
Продовження сесії. 
Другий пленарний день 03.04.2015. 

Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 38 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 11 чол. (додаток 3) 
 Головуючий сесії: 

Повідомив присутніх, що за час перерви у роботі сесії надходили усні заяви та 
письмова заява депутата Горошка А.О. щодо сумнівів у правильності проведення процедури 
голосування. Також необхідно врахувати наявність конфлікту інтересів депутатів, що в свою 
чергу вплинуло на загальний результат голосування. 

Відповідно до вимог ст.ст. 32, 52 Регламенту міської ради надійшла пропозиція 
повернутися до повторного розгляду відхилених 27.03.2015 питань порядку денного для 
переголосування та перерахунку голосів. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За повернення до перерахунку голосів за відхилені 27.03.2015 проекти рішення. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що на адресу міської ради надійшов лист від начальника міського відділу 

міліції про необхідність забезпечення міського відділу автотранспортом для забезпечення 
швидкого реагування. 

 
Бондар О.М., депутат міської ради: 
Запропонувала внести додатково до черги дня проект рішення «Про безоплатну 

передачу автомобіля». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію внести проект рішення «Про безоплатну передачу автомобіля». 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 

25. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
 Доповіла, що виконавчий комітет пропонує поновити договори оренди земельних 
ділянок відповідно до поданих заяв. 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань приватизації 

майна, житла, землі, яка запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення, а 
саме у пункті 1 – привести кіоск до належного стану. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань 
приватизації майна, житла, землі. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1617 (додаток 1). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет пропонує: 
Припинити дію договору оренди від 20 жовтня 2009 року, реєстраційний 

номер 351030004000009 від 10 лютого 2011 року, укладеного з Рибалкою Г.М., на земельну 
ділянку по вул. 50 років Жовтня, 28/54, площею 69,30 кв.м, надану для обслуговування 
магазину промислових товарів, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 10 листопада 2010 року, реєстраційний 
номер 351030004000035 від 04 березня 2011 року, укладеного з Бєляєвою В.В., на земельну 
ділянку по вул. 50 років Жовтня, 30, площею 79,78  кв.м, надану для будівництва та 
обслуговування нежитлового приміщення, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 17 квітня 2007 року, реєстраційний номер 50 від 
17 квітня 2007 року, укладеного з Подолянюком М.В., на земельну ділянку по вул. Калініна, 
63/22, площею 98,51  кв.м, надану для обслуговування магазину промислових товарів, за 
згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 22 серпня 2012 року, реєстраційний 
номер 351030004000175 від 22 серпня 2012 року, укладеного з Жосаном К.О., на земельну 
ділянку по вул. Червоноармійській, 56, площею 68,97  кв.м, надану для обслуговування 
магазину непродовольчих товарів після реконструкції приміщення цокольного поверху з 
розширенням за рахунок добудови, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 12 лютого 2008 року, реєстраційний 
номер 040838800025 від 12 лютого 2008 року, укладеного з Козак А.А., на земельну ділянку 
по вул. Калініна, 69/3, площею 52,51 кв.м, надану для обслуговування магазину промислових 
товарів, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 09 червня 2000 року, реєстраційний номер 74 від 
06 липня 2000 року, укладеного з Глуховим О.Г., на земельну ділянку по вул. Франка (біля 
житлового будинку № 89), площею 6,20 кв.м, надану для встановлення кіоску, за згодою 
сторін.  

Припинити дію договору оренди від 07 грудня 2000 року, реєстраційний номер 129 
від 20 грудня 2000 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Ерміс 
ЛТД», на земельну ділянку по пр. Леніна, 6, площею 1418,3 кв.м, надану для будівництва та 
обслуговування ринку продовольчих та промислових товарів, за згодою сторін та у зв’язку з 
відчуженням нерухомого майна.  



   

Надати дозвіл Біджаковій В.М. на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування ринку продовольчих та промислових товарів площею 1418,3 кв.м за 
адресою: пр. Леніна, 6. 

Припинити дію договору оренди від 10 грудня 2001 року, реєстраційний номер 247 
від 14 грудня 2001 року, укладеного з Дзбановською О.Ю., на земельну ділянку по вул. 50 
років Жовтня, 15а, площею 16,2  кв.м, надану для обслуговування приміщення магазину-
кафетерію, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 12 лютого 2008 року, реєстраційний 
номер 040838800024 від 12 лютого 2008 року, укладеного з Величко Н.І., на земельну 
ділянку по вул. 6-го Грудня, 143а/39, площею 70,48  кв.м, надану для обслуговування 
магазину продовольчих товарів, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 03 вересня 2010 року, реєстраційний 
номер 041038800030 від 28 жовтня 2010 року, укладеного з Гаврішевською О.М., на 
земельну ділянку по вул. Фрунзе, 35, площею 79,63  кв.м, надану для будівництва та 
обслуговування перукарні, за згодою сторін.  

Відмовити в припиненні договору оренди від 21 січня 2009 року, реєстраційний 
номер 040938800001 від 21.01.2009, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «АТБ-ІНВЕСТ», на земельну ділянку по пр. Леніна, 23, площею 
999,24 кв.м, надану для обслуговування нежитлової будівлі, у зв’язку з закінченням терміну 
оренди; на земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 135, площею 133,35 кв.м, надану для 
обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів, у зв’язку з закінченням 
терміну оренди; на земельну ділянку по вул. Садовій, 41а, площею 588,05 кв.м, надану для 
обслуговування нежитлової будівлі, у зв’язку з закінченням терміну оренди; на земельну 
ділянку по вул. Червоноармійській, 56, площею 1379,44 кв.м, надану для обслуговування 
вбудовано-прибудованого магазину, у зв’язку з закінченням терміну оренди.  

Припинити дію договору оренди від 25 травня 2007 року, реєстраційний номер 72 від 
25.05.2007, укладеного з Савченко Г.М., на земельну ділянку по пр. Леніна, 98/2, площею 
105,97 кв.м, надану для обслуговування магазину промислових товарів, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 01 листопада 2007 року, реєстраційний номер 119 
від 01.11.2007, укладеного з Івасенком Д.Г., на земельну ділянку по пл. Леніна, 4, площею 
132,66 кв.м, надану для обслуговування магазину промислових товарів, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 07 серпня 2001 року, реєстраційний номер 197 
від 08.08.2001, укладеного з Осинським В.В., на земельну ділянку по пр. Леніна, 92, площею 
105,0 кв.м, надану для будівництва вестибюля та обслуговування магазину, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 20 серпня 2008 року, реєстраційний 
номер 351030004000023 від 21 лютого 2011 року, укладеного з Димченком С.М., на земельну 
ділянку по вул. Першотравневій, 55, площею 108,55  кв.м, надану для обслуговування 
стоматологічного кабінету, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 11 вересня 2013 року, номер запису про речове 
право 2488316 від 13.09.2013, укладеного з Нестеренком В.Г., на земельну ділянку по вул. 
Примакова, 13, площею 242,54  кв.м, надану для будівництва та обслуговування квартир № 2 
та № 3 із господарськими будівлями, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 17 квітня 2007 року, реєстраційний номер 52 від 
17 квітня 2007 року, укладеного з Артюховою Л.Я., на земельну ділянку по вул. 50 років 
Жовтня, 15а, площею 84,66 кв.м, надану для обслуговування магазину продовольчих товарів, 
за згодою сторін. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 



   

Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1618 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує припинити: 
право публічного акціонерного товариства «Укртелеком» постійного користування 

земельною ділянкою площею 0,0016 га за адресою: вул. Героїв Сталінграда для розміщення 
необслуговуваного підсилювального пункту НУП-31Б; 

комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення 
«МіськСвітло» право постійного користування земельною ділянкою площею 1,17 га за 
адресою: Кременчуцьке шосе, 1, наданою  для обслуговування будівель та споруд; 

право товариства з обмеженою відповідальністю «Нетава» постійного користування 
земельною ділянкою площею 93,08 кв.м за адресою: пл. Леніна, 10 для обслуговування 
приміщення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій по проекту рішення: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1619 (додаток 1). 
 

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В САДОВО-ГОРОДНЬОМУ 

ТОВАРИСТВІ «ФЕД».  
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує вилучити в Артем’євої Г.А. 

земельну ділянку в садово-городньому товаристві «ФЕД» площею 0,0588 га до земель запасу 
Олександрійської міської ради, яка була надана в приватну власність для ведення 
садівництва. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «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 схвалити та доповнити або змінити проект рішення, а 
саме: у пункті 1 зазначити причину вилучення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1620 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ. 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Встановити на 1 рік Косаревій Л.Г. орендну ставку за оренду земельної ділянки за 

адресою: м. Олександрія, вул. Тольятті, 1 площею 3491,89 кв.м, наданої для обслуговування 
адміністративної будівлі та нежитлового приміщення, у розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. По закінченню річного терміну встановити орендну ставку у 
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки для  земельної ділянки площею 515,84 кв.м та 
у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки для земельних ділянок площами 1176,58 кв.м 
та 1799,47 кв.м. 

Встановити на 1 рік Гущі О.В. орендну ставку за оренду земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. Карла Лібкнехта, 29, площею 150,50 кв.м, наданої для 
обслуговування будівлі кафе, у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. По закінченню річного терміну встановити орендну ставку у розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Встановити підприємству «Лаванда» орендну ставку за оренду земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 135, площею 570,90 кв.м, наданої для 
обслуговування майданчика стоянки автомобілів, у розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства, яка запропонувала схвалити проект 
рішення буз пункту 2. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Заперечив проти встановлення орендної ставки в 6% по пункту 2.  
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1621 (додаток 1). 

 
30. 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 міської ради пропонує: 
Надати Колісніченко З.М. в оренду строком на один місяць земельну ділянку площею 

0,0586 га за адресою: м. Олександрія, вул. Менжинського, 61 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Надати Сусаєвій Г.О. в оренду строком на сорок дев’ять років земельну ділянку 
площею 0,0495 га за адресою: м. Олександрія, вул. Київська, 55 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Надати Талашкевичу В.М. в оренду строком на десять років земельну ділянку площею 
0,0090 га за адресою: м. Олександрія, вул. Семашка, 57/20 для обслуговування магазину, що 
належить йому на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2009, реєстраційний номер 
2081, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення Найденку О.Г. в оренду земельної 
ділянки за адресою: проїзд Поліграфістів, 6/1 для будівництва та обслуговування 
нежитлових будівель та споруд та надати йому в оренду строком на сорок дев’ять років 
земельну ділянку площею 0,7118 га за адресою: проїзд Поліграфістів, 6/1 для будівництва та 
обслуговування нежитлових будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської 
ради. 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення громадській організації «Гаражний 
кооператив № 12» в оренду земельної ділянки за адресою: вул. Чонгарська для колективного 
гаражного будівництва та надати їй в оренду строком на двадцять п’ять років земельну 
ділянку площею 1,8454 га за адресою: вул. Чонгарська для колективного гаражного 
будівництва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1622 (додаток 1). 
31. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА 
(СУМІЖНО З БУДІВЛЕЮ ПОЛІКЛІНІКИ). 

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 



   

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити відкритому 
акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» місце 
розташування земельної ділянки по вул. Карла Лібкнехта (суміжно з будівлею поліклініки по 
вул. Діброви, 77) орієнтовною площею 0,0020 га для встановлення постійного безоплатного 
права земельного сервітуту для будівництва та обслуговування шкафного розподільного 
пункту 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» - 39; «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 доповнити словами «…ВАТ  
«Кіровоградгаз»». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1623 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.04.2010 № 1454 
«ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 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 внести зміни до додатку до 
рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення ставок орендної плати за 
користування земельними ділянками на території міста Олександрії», змінивши орендну 
ставку для станцій та пунктів технічного обслуговування з «12%» на «3%», та викласти 
пункт 3.11 додатка в новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1624 (додаток 1). 
 



   

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

МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РОБОТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СВОЄЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗА 2014 
РІК.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника 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 2014 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «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 2014 рік. Прийняти рішення міської ради № 1625 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗВІТ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ОРЕНДИ МАЙНА ТА ЗЕМЛІ 
МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА 2014 
РІК.  

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 виконання міської програми 
приватизації за 2014 рік. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 
виконання міської програми приватизації за 2014 рік. Прийняти рішення міської ради 
№ 1626 (додаток 1). 
 
35. 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 ІІ 
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 ІІ півріччя 2014 
року. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «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 ІІ півріччя 2014 року. Прийняти рішення міської ради 
№ 1627 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ).  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує виключити з переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню), нежитлові приміщення орієнтовною площею 7,6 кв.м за адресою: вул. 6-го 
Грудня, 141/1 та орієнтовною площею 28,0 кв.м за адресою: вул. Шевченка, 74 (пункти 5, 9 
рішення міської ради від 15.08.2014 № 1421 «Про перелік об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році») також 
пропонується виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) шляхом продажу на аукціоні наступні 
об’єкти: нежитлове приміщення загальною площею 61,62 кв.м за адресою: вул. Канатенка, 13а, 
нежитлова будівля загальною площею 94,1 кв.м за адресою: вул. Дніпровська, 31а, комплекс 



   

будівель загальною площею 328,36 кв.м за адресою: вул. Семашка, 6, нежитлове приміщення 
загальною площею 81,7 кв.м за адресою: вул. Артема, 14, нежитлове приміщення загальною 
площею 48,4 кв.м за адресою: пр. Леніна, 3, нежитлове приміщення загальною площею 
15,88 кв.м за адресою: пр. Леніна, 136, нежитлове приміщення загальною площею 37,23 кв.м 
за адресою: вул. Садова, 56а. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постіні комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1628 (додаток 1). 
 
37. 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: 
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення у власність Олександрійської 

міської ради земельних ділянок: площею 0,0030 га по вул. Садовій (біля житлового 
будинку № 64;  площею 0,0020 га по вул. Першотравневій (біля будівлі кулінарії по 
вул. Першотравневій, 53); площею 0,0015 га по вул. Чубаря (біля житлового будинку № 10); 
площею 0,0006 га по пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет»); площею 0,0030 га по вул. 
Діброви (біля поліклініки); площею 0,0030 га по пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет»). 

Відмовити в наданні Онуфрієнко В.В. в тимчасове користування терміном на п’ять 
років на умовах особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради по пр. Леніна (біля ІОЦ) для 
розміщення тимчасової споруди земельної ділянки площею 0,00135 га з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Білику А.В. в тимчасове користування терміном до 01.02.2016 року на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по пр. Леніна (біля піцерії «Челентано») для розміщення та 
обслуговування літнього майданчика кафе земельну ділянку площею 0,0035 га з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Губській Ю.С. в тимчасове користування терміном на десять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по вул. Першотравневій (біля будівлі кулінарії по 
вул. Першотравневій, 53) для розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 
0,0020 га з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської 
ради. 

Надати Дунаєву П.В. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет») для розміщення 



   

тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0030 га з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Задвірній Н.М. в тимчасове користування терміном на три роки на умовах 
особистого строкового сервітуту по вул. Семашка (біля житлового будинку № 46) для 
розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0023 га, у тому числі земельну 
ділянку площею 0,0023 га за рахунок земельної ділянки, що знаходиться в користуванні 
Чуднікова О.О. за його згодою, з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Припинити дію договору оренди від 24.05.2007, реєстраційний номер 71 
від 24.05.2007, укладеного з Чудніковим О.О., на земельну ділянку площею 0,0023 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:315:0025), за згодою сторін.  

Надати Потапову С.А. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по вул. Садовій (біля житлового будинку № 64) для 
розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0030 га з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Самохвал Т.Б. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по вул. Діброви (біля поліклініки) для розміщення тимчасової 
споруди земельну ділянку площею 0,0030 га  з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Сопрончуку Д.С. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового сервітуту по пр. Леніна (біля будинку № 19) для розміщення 
тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0031 га за рахунок земельної ділянки, що 
знаходиться в користуванні Гунька В.М., за його згодою, з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Спічці С.О. в тимчасове користування терміном на п’ять років на умовах 
особистого строкового по пр. Леніна (біля житлового будинку № 7) для розміщення 
тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0024 га, у тому числі земельну ділянку 
площею 0,0024 га за рахунок земельної ділянки, що знаходиться в користуванні Аношко 
В.П. за її згодою, з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях 
міської ради. 

Надати Чижовій Л.В. в тимчасове користування терміном на десять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет») для розміщення 
тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0006 га з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Надати Шевченку О.В. в тимчасове користування терміном на десять років на умовах 
особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради по вул. Чубаря (біля житлового будинку № 10) для 
розміщення тимчасової споруди – павільйону земельну ділянку площею 0,0015 га з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1629 (додаток 1). 

 
38. 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: 
Відмовити в погодженні Дудіну О.Є. місця розташування земельної ділянки площею 

0,0030 га по пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет») 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. 

Відмовити в погодженні Кубкіну І.В. місця розташування земельної ділянки площею 
0,0006 га по пр. Леніна (біля будівлі № 89) 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. 

Погодити приватному підприємству «Рекламно-комерційне агентство «Україна» 
місце розташування земельної ділянки площею 0,0030 га по вул. Семашка (біля будинку № 
57/19) в тимчасове користування терміном на двадцять 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 технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту площею 
0,0020 га на земельній ділянці по вул. Першотравневій, 9 загальною площею 0,5360 га 
кадастровий номер 3510300000:10:232:0011. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «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 уточнити нумерацію та визначити належність викладеного у 
пункті 4. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1630 (додаток 1). 
 

39. 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» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1631 (додаток 1). 
 
40. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 75.  

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити Дитячо-юнацькій 
спортивній школі Олександрійської міської організації фізкультурно-спортивного товариства 
«Україна» з 01 січня 2015 року орендну плату у розмірі 1 (однієї) грн на рік за весь період 
оренди за оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, 
вул. Калініна, 75. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1632 (додаток 1). 



   

41. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПІДТРИМКУ ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЩОДО 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ, ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ, 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ НАТО, ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ОБСЄ, 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ГУАМ, НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ 
ДЕРЖАВ СВІТУ ПРО ВИЗНАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЕРЖАВОЮ-
АГРЕСОРОМ.  

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що беручи до уваги напружену ситуацію, що склалася в Україні у зв’язку із 

військовою агресією Росії проектом рішення пропонується Підтримати Постанову Верховної 
Ради України щодо Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу 
про визнання Російської Федерації державою-агресором. 

Надіслати дане рішення до Верховної Ради України та оприлюднити його  
у 10-денний термін після прийняття у засобах масової інформації міста. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1633 (додаток 1). 
 
Головуючий сесії: 
Повідомив депутатам, що у разі прийняття проекту рішення «ПРО ПІДТРИМКУ 

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 
АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ, ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ НАТО, 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ОБСЄ, ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ГУАМ, 
НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ДЕРЖАВ СВІТУ ПРО ВИЗНАННЯ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ» немає необхідності розглядати проект 
рішення аналогічного змісту «ПРО ПІДТРИМКУ ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ». 

 (Додаток 5). 
 
42. СЛУХАЛИ: 

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО НАГОРОДЖЕННЯ БУГАЙЧЕНКА 
І.М.».  

Доповідав: Голобородько В.В., депутат міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується  
Скасувати рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 

15.01.2015 № 5 «Про нагородження Бугайченка І.М.». 



   

Опублікувати в газеті міської ради «Вільне Слово» повідомлення про втрату чинності 
Почесної грамоти Олександрійської міської ради із зазначенням мотивувальної частини 
рішення міської ради. 

Запропонувати Бугайченку І.М. повернути службовцям Олександрійської міської ради 
Почесну грамоту Олександрійської міської ради.  

У разі відмови Бугайченка І.М. повернути службовцям Олександрійської міської ради 
Почесну грамоту Олександрійської міської ради, Олександрійському міському голові 
звернутися із відповідним позовом про її повернення до суду. 

Звернути увагу Олександрійського міського голови на неприпустимість нагородження 
осіб з антиукраїнською, антидержавницькою позицією будь-якими нагородами та 
відзнаками. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не прийматься. 
Висновки постійних комісій: 

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

- Попередній розгляд: 
Не визначились: проект не відповідає 
вимогам п. 15  
ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 
Не визначились. 

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, раціонального 
використання природних 
ресурсів 

- Відхилити (вказати мотиви): немає підстав. 

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

- Не визначились. 

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

- Відхилити.  

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Звернувся до міського голови із запитанням чи надійшла до міської ради заява 
депутата Бугайченка І.М. про конфлікт інтересів? 
 Цапюк С.К., відповів, що такої заяви немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Відхилити проект рішення «ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
БУГАЙЧЕНКА І.М.». Прийняти рішення про відхилення № 1634 (додатки 1, 6). 



   

43. СЛУХАЛИ: 
ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ АВТОМОБІЛЯ.  
Доповідала: Бондар О.М., депутат міської ради. 
Доповіла, що розглянувши клопотання Олександрійського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області від 11.02.2015 року № 23/2084, та з метою забезпечення охорони 
громадського порядку в м. Олександрії, проектом рішення пропонується передати 
безоплатно автомобіль ГАЗ 3110, державний номер ВА 0818 АА, 2003 року випуску, 
первісною вартістю 53821,66 грн, знос становить 100% грн, залишковою вартістю 0,00 грн, з 
власності комунального підприємства «Теплокомуненерго» у власність Олександрійського 
МВ УМВС України в Кіровоградській області. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 39; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1635 (додаток 1). 
 
44. СЛУХАЛИ: 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
РЕГЛАМЕНТУ ТА ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.  

Доповідав: Бугайченко І.М., голова постійної комісії міської ради законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування. 

Поінформував депутатів про роботу членів комісії та напрямки роботи комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили інформацію. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 

 
45. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ, ДАНІ ДЕПУТАТАМ МІСЬКОЇ 
РАДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ. 

Доповідав: Бугайченко І.М., голова постійної комісії міської ради законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування. 

Поінформував депутатів про проведення звітної кампанії у 2014 році. Зазначив, що 
більшість депутатів не виконали вимоги Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» і не провели звіти чи не подали відповідну інформацію. 



   

Запропонував затвердити протокольно список доручень виборців та дати завдання 
виконавчим органам міської ради по їх виконанню. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили інформацію. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 
Записати протокольно: 
Затвердити доручення виборців, дані депутатам міської ради під час проведення 

звітів у виборчих округах (листопад-грудень 2014 року) та доручити виконавчим 
органам їх виконати. 
 
46. СЛУХАЛИ: 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ 2011-2015 РОКИ. 

Доповідала: Назаренко О.А., начальник управління праці та соціального захисту 
населення. 

Поінформувала про поточний стан виконання завдань Програми медико-соціального 
забезпечення ветеранів війни в м. Олександрії на 2011-2015 роки. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили інформацію. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 

 
46. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БУЗИ М.С. ПРО СВОЮ 
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Буза М.С., депутат міської ради. 
 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на аналізі 
виконання його депутатських звернень. Звернув увагу, що більшість доручень виборців, 
викладених у зверненнях наразі не виконана. В основному всі питання стосуються житлово-
комунального сектору.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 



   

47. СЛУХАЛИ: 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ГАРАЩЕНКА О.В. ПРО 

СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 
Доповідав: Гаращенко О.В., 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 

 
48. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ГОЛОБОРОДЬКА В.В. ПРО 
СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Голобородько В.В., депутат міської ради. 
 Окреслив основні напрямки депутатської діяльності. Серед них: забезпечення 
контролю виконавчої влади щодо законності прийнятих рішень, розвиток патріотичного 
руху, становлення громадянського суспільства, яке неможливе без розвитку в свою чергу 
свободи слова та звернення громадян.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 7). 

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

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         Л. ТЕРЕЩЕНКО 
         Г. МАРИНЕНКО 


