
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
ДЕВ’ЯНОСТО ШОСТОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

22 травня 2015 року       № 96 
 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 11.00 
 
Всього обрано депутатів – 48, з них: 
Присутні – 36 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 12 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради, 
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 
 

Дев’яносто шосту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 34 депутата. 
Дев’яносто шоста сесія скликана відповідно до частин 5, 6, 9, 12, 14 статті 46, частини 

3 статті 50, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на 
підставі розпорядження міського голови від 07 травня 2015 року № р-80-з «Про скликання 
дев’яносто шостої сесії міської ради».  

Дев’яносто шосту 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  

БОНДАР 
Ольга Михайлівна  

- депутат міської ради  

БУЦ 
Олена Миколаївна 

- депутат міської ради 

 
 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

РОЖКОВ 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

ГАРАЩЕНКО 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

ДЬЯЧУК 
Сергій Степанович 

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про затвердження звільнення Федорука І.А. 
 Доповідач: 

Цапюк 
Степан Кирилович 

 
- міський голова 

2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
3. Про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» 
4. Про доповнення до Регламенту міської ради 6 скликання 
5. Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2015 року 
 Доповідач: 

Лоцман 
Геннадій Григорович    

 
- секретар міської ради 

6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року 
7. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 березня 2015 року № 1602 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2015 рік» 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

9. Про передачу на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград» проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору до 
Мартоіванівських очисних споруд, м. Олександрія» 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 вересня 2014 року № 1465 «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» 

 Доповідач: 
Бондаренко 
Віталій Іванович  

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

11. Про визначення балансоутримувачів нововиявлених об’єктів культурної спадщини 
12. Про безоплатну передачу автобуса марки ГАЗ 5312 «Кубань» 
 Доповідач: 

Чернецька 
Вікторія Миколаївна   

 
- начальник управління культури і туризму міської ради  

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

14. Про передачу безоплатно у власність  земельних ділянок громадянам міста  



   

15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок громадянам 

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

18. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
19. Про надання в оренду земельних ділянок 
20. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
21. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
22. Про продовження терміну на розробку документації із землеустрою  
23. Про розмір плати за сервітутне користування земельною ділянкою по вул. Шевченка 

(біля житлового будинку № 61) 
24. Про надання у постійне користування земельної ділянки за адресою: вул. Червоного 

Козацтва (біля продовольчого ринку «Айсберг») 
25. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році 
26. Про розгляд заяв гаражних кооперативів 
27. Про розмір орендної плати за земельну ділянку по вул. Героїв Сталінграда, 14д 
28. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту на території міста Олександрії 
29. Про скасування рішення міської ради від 23.01.2015 №1575 «Про викуп земельної 

ділянки за адресою: вул. Знам’янська, 131а» 
30. Про передачу в оренду водного об’єкта 
31. Про продовження терміну укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок по 

вул. 6-го Грудня, 140б та вул. Куйбишева, 100 
32. Про затвердження висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок 
33. Про поділ земельної ділянки по вул. Тольятті, 1 
34. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою: 

м. Олександрія, пл. Леніна, 10 
  Доповідач: 

Купченко 
Олександр Павлович 

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради  

35. Повідомлення депутатів міської ради Горошка А.О., Дичка А.Д., Дожджаника В.В. про 
свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради 

36. Різне 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є ще пропозиції до порядку денного. 
 
Горошко А.О., депутат міської ради: 
Запропонував, враховуючи результати засідання виконавчого комітету від 21.05.2015, 

доповнити питання № 15 порядку денного «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної 
операції» текстом такого змісту: 



   

«1. Погодити ВЕДУТІ Юрію Васильовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га (у т.ч. 
площею 0,1000 га – одно- та двоповерхова житлова забудова) по вул. Онуфріївській, 13 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Ведуті Юрію Васильовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Погодити АБАКУМОВУ Роману Вячеславовичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га 
(у т.ч. площею 0,1000 га – одно- та двоповерхова житлова забудова) по пров. Златопіль, 16 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

3. Погодити КОВАЛЮ Юрію Юрійовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га (у т.ч. 
площею 0,1000 га – одно- та двоповерхова житлова забудова) по пров. Златопіль, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

4. Погодити КОЗЛОВСЬКОМУ Сергію Григоровичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га 
(у т.ч. площею 0,1000 га – одно- та двоповерхова житлова забудова) по пров. Златопіль, 14 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.» 

 
Запропонував, враховуючи результати засідання виконавчого комітету від 21.05.2015,  

доповнити питання № 22 порядку денного «Про продовження терміну на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок» текстом наступного змісту та 
змінити назву (додати фразу та користування): 

«1) Продовжити ПРОКВАСУ Миколі Васильовичу на 1 (один) рік з дати прийняття 
рішення термін на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 
50 (п’ятдесят) років земельної ділянки орієнтовною площею 0,7257 га (у т.ч. 0,7257 га – землі 
транспорту) по вул. Свердлова, 43 для розміщення оптового ринку сільськогосподарської 
продукції, наданий рішенням міської ради від 09.08.2013 № 1101 «Про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду». 

Продовжити комунальному підприємству «ЖИТЛОГОСП» на 6 (шість) місяців з дати 
прийняття рішення термін на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1362 га (у т.ч. 0,1362 га – землі 
громадської забудови) за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 13 для обслуговування 
будівель та споруд, наданий рішеннями міської ради від 28.02.2014 № 1287 «Про надання 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування 
земельних ділянок» та від 17.10.2014 № 1481 «Про продовження терміну на розробку 
документації із землеустрою».» 

 
Запропонував, враховуючи результати засідання виконавчого комітету від 21.05.2015,  

доповнити питання № 24 порядку денного «Про надання у постійне користування земельної 



   

ділянки за адресою: вул. Червоного Козацтва (біля продовольчого ринку «Айсберг»)» 
текстом наступного змісту та змінити назву: 

«Погодити комунальному підприємству «ЖИТЛОГОСП» у постійне користування 
місце розташування земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд, що 
знаходяться на балансовому обліку підприємства за адресою: м. Олександрія, 
вул. Радянська, 1 орієнтовною площею 0,1271 га (у т.ч. 0,1271 га – землі громадської 
забудови) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради та надати 
дозвіл комунальному підприємству «Житлогосп» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення вищевказаної земельної ділянки у постійне користування. 

Погодити комунальному підприємству «ЖИТЛОГОСП» у постійне користування 
місце розташування земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд, що 
знаходяться на балансовому обліку підприємства за адресою: м. Олександрія, Кіровоградське 
шосе, 127 орієнтовною площею 0,8377 га (у т.ч. 0,8377 га – землі громадської забудови) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради та надати дозвіл 
комунальному підприємству «Житлогосп» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення вищевказаної земельної ділянки у постійне користування. 

Комунальному підприємству «Житлогосп» необхідно у 6-місячний термін оформити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.»  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За доповнення питань №№ 15, 22, 24 оголошеними доповненнями. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 Холодов О.Ф., депутат міської ради: 
 Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.11.2010 № 23 "Про утворення, визначення чисельності, 
затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 
скликання"». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За доповнення порядку денного питанням «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.11.2010 № 23 "Про утворення, визначення чисельності, затвердження 
персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 скликання"». 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 Власенко М.Г., депутат міської ради: 
 Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про створення 
комунального підприємства "Теплоенергетик"». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За доповнення порядку денного питанням «Про створення комунального 
підприємства "Теплоенергетик"». 

Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 Гаращенко О.В., депутат міської ради: 
 Запропонував доповнити порядок денний проектами рішень: 

- Про співфінансування інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році;   



   

- 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». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію, оголошену депутатом Гаращенком О.В. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
 Головачова О.В., депутат міської ради: 
 Запропонувала, за результатами засідання виконавчого комітету від 21.05.2015, 
доповнити питання № 25 порядку денного «Про включення до переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 
році» текстом такого змісту: 

«1. Дати дозвіл на відчуження товариству з обмеженою відповідальністю 
«УЛЬТИМАТУМ» (код 39087780) нерухомого майна під виконання інвестиційних 
зобов’язань: 

№ з/п Об’єкт Ціна продажу, 
грн 

Додаткові зобов’язання з терміном 
виконання 3 роки 

К-ть 
новостворених 

додаткових місць 

Розмір інвестицій, 
грн 

1 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 63 

99,0  50000,0 

2 Нерухоме майно по 
вул. Героїв 
Сталінграда, 8а 

99,0  300000,0 

3 Нерухоме майно по 
вул.Героїв Сталінграда, 
6 

99,0 300 2500000,0 

4 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 57   

99,0  500000,0 

5 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 65 

99,0  50000,0 

6 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 61 

99,0  40000,0 

7 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 67 

99,0  500000,0 

8 Нерухоме майно по пр. 
Будівельників, 59  

99,0  10000,0 

9 Нежитлові будівлі по 
вул. Героїв 
Сталінграда, 8  

99,0  150000,0 

10 Нерухоме майно по 
вул. Героїв 
Сталінграда, 4, 

99,0  1500000,0 

 
2. Передбачити в умовах договору зобов’язання щодо оформлення оренди земельної 

ділянки та виробництва та реалізації продукції на території м. Олександрії. 
3. Уповноважити підписати договір на відчуження управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради в особі начальника управління Купченка Олександра Павловича. 
4. Витрати по оформленню договорів покласти на покупця.» 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За доповнення питання № 25 порядку денного оголошеними пунктами. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Зачитав звернення від мешканців міста щодо обмеження державою їх соціальних прав 
та різкого зниження життєвого рівня.  

 
 Холодов О.Ф., депутат міської ради: 
 Зачитав звернення від мешканців будинків по вул. Садова, 37 та 37а з проханням 
відремонтувати дорожнє покриття на кінцевій зупинці автобусів за маршрутами № 9 та 
№ 11. 
 Запропонував свій виступ вважати депутатським зверненням. 
 Звернувся до депутатів міської ради із закликом відмінити всі рішення міської ради 
стосовно розподілу земельної ділянки біля поліклініки міської лікарні № 1, оскільки вважає 
їх незаконними. 
  
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ФЕДОРУКА І.А. 
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 3, 10, 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
враховуючи заяву Федорука І.А. від 23.03.201 проектом рішення пропонується затвердити 
звільнення Федорука І.А. з посади заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради за власним бажанням у зв’язку зі станом здоров’я. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звільнення Федорука І.А. Прийняти рішення міської ради № 1641 
(додаток 1). 
 
 
 



   

2. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА 

ОЛЕКСАНДРІЇ». 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання Ради Олександрійської міської організації ветеранів 
України, комунального закладу «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової 
Антоніни Федорівни», Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, 
комунального вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури» та 
пропозиції комісії по попередньому розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» проектом рішення пропонується присвоїти звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» Нікітенку Г.Ф., партизану, учаснику бойових дій Великої 
Вітчизняної війни, за вагомий внесок у формування в молоді почуття патріотизму, ідейно-
моральних та національних принципів. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1642 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ 
ОЛЕКСАНДРІЄЮ» ЯРОВОГО С.М. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
 Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подання трудового колективу та профспілкового комітету Палацу 
культури «Світлопільський» та пропозицію постійно діючої депутатської комісії по 
визначенню осіб для нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» 
проектом рішення пропонується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом 
Олександрією» Ярового С.М., старшого викладача комунального вищого навчального 
закладу «Олександрійське училище культури», музичного керівника та диригента народного 
аматорського колективу – естрадного оркестру «Джаз-классік-бенд» Палацу культури 
«Світлопільський», за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, 
патріотичного виховання молоді Олександрії та з нагоди 20-річчя колективу і виплатити 
грошову винагороду в розмірі п’ятсот грн за рахунок кошторису програми розвитку 
місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2014-2015 роки. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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



   

самоврядування, яка не надала висновок, та з питань комунальної власності та житлово-
комунального господарства, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1643 (додаток 1). 
 

4. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ 

ОЛЕКСАНДРІЄЮ» БАРАНОВА І.М. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи подання управління культури і туризму міської ради, президії міського 
комітету профспілки працівників культури міста Олександрії, президії Кіровоградського 
обласного комітету профспілки працівників культури, Олександрійського геріатричного 
пансіонату з спеціальним відділенням, централізованої бібліотечної системи м. Олександрії, 
міського Палацу культури, комунального вищого навчального закладу «Олександрійське 
училище культури», Олександрійської дитячої музичної школи, військової частини 2269, 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії, трудового колективу та профспілкового комітету Палацу культури 
«Світлопільський» та пропозицію постійно діючої депутатської комісії по визначенню осіб 
для нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» проектом рішення 
пропонується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» Баранова І.М., 
директора комунального вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури», 
за вагомий внесок у розвиток культури міста, естетичне виховання молодого покоління і 
виплатити грошову винагороду в розмірі п’ятсот грн за рахунок кошторису програми 
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2014-2015 роки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не надала висновок, та з питань комунальної власності та житлово-
комунального господарства, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1644 (додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ 
ОЛЕКСАНДРІЄЮ» ГОРОШКА А.О. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 



   

Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подання трудового колективу загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів № 10, Ради ветеранів Перемозького мікрорайону та пропозицію постійно 
діючої депутатської комісії по визначенню осіб для нагородження відзнакою «За заслуги 
перед містом Олександрією» проектом рішення пропонується нагородити відзнакою «За 
заслуги перед містом Олександрією» Горошка А.О., депутата Олександрійської міської ради 
6 скликання, голову постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 
містобудування, раціонального використання природних ресурсів, за вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста Олександрії, багаторічну наполегливу 
працю, депутатську діяльність та значні особисті заслуги перед територіальною громадою і 
виплатити грошову винагороду в розмірі п’ятсот грн за рахунок кошторису програми 
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2014-2015 роки. 
 
 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» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. Крім постійних комісій з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не надала висновок, та з питань комунальної власності та житлово-
комунального господарства, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1645 (додаток 1). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ. 
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та подання постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування, проектом 
рішення пропонується внести доповнення до Регламенту міської ради, затвердженого 
рішенням від 29 грудня 2012 року № 856, та викласти частину 3 статті 4 в уточненій редакції. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

  



   

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1646 (додаток 1). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ. 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 17, 30, 76, 89, 91, 94 Регламенту роботи міської ради, 
враховуючи висновки і пропозиції депутатських фракцій та груп, постійних комісій міської 
ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників 
виконавчих органів міської ради проектом рішення пропонується затвердити перспективний 
план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2015 року. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала: схвалити та доповнити або змінити проект рішення: 

1. червень, липень вказати питання для розгляду на виконкомі. 
2. п.п. 14, 15 перенести на вересень, жовтень 2015 року – контроль; 
3. навчання – об’єднання територіальних громад перенести на червень. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

Прийняти рішення міської ради № 1647 (додаток 1). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 
1 КВАРТАЛ 2015 РОКУ. 

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

виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року. 
При цьому: 
Рекомендувати начальнику Олександрійської об’єднаної державної податкової 

інспекції Кіровоградської області державної податкової служби активізувати роботу щодо 
забезпечення виконання завдань з наповнення доходної частини міського бюджету в обсягах, 
затверджених рішенням міської ради, та вжити вичерпних заходів щодо скорочення 
податкової заборгованості до міського бюджету у 2015 році. 

 



   

Управлінню економіки міської ради та фінансовому управлінню міської ради 
забезпечити у 2015 році налагоджену та системну співпрацю з податковими органами щодо 
виконання міського бюджету по власних та закріплених доходах в обсягах, затверджених 
рішенням міської ради, та вжити заходи щодо недопущення зниження планових показників 
по власних та закріплених доходах загального фонду міського бюджету у першому півріччі 
2015 року. 

Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити: 
- жорсткий режим економії бюджетних коштів та скоротити непершочергові видатки 

міського бюджету; 
- забезпечити постійний контроль за взяттям бюджетних зобов’язань, станом 

розрахунків по них з метою недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, 
виникнення простроченої та небюджетної заборгованості; 

- першочергове фінансування захищених статей бюджету. 
 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року. 
Прийняти рішення міської ради № 1648 (додаток 1). 
 
9. 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 провести внутрішній 

перерозподіл загального та спеціального фонду міського бюджету згідно з додатками 3, 3-а, 
6. Викласти додаток 2 у новій редакції. Внести зміни до рішення міської ради від 23 січня 
2015 року № 1529 «Про міський бюджет на 2015 рік», виклавши пункт 9 у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. Крім постійної комісії з питань законності, 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1649 (додаток 1). 
 
 
 



   

10. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 27 БЕРЕЗНЯ 2015 

РОКУ № 1602 «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 внести зміни до рішення 

міської ради від 27 березня 2015 року № 1602 «Про внесення змін до міського бюджету на 
2015 рік», доповнивши його пунктом 5. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1650 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ НА БАЛАНС ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» ПРОЕКТНО-
КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ «БУДІВНИЦТВО НАПІРНОГО 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ДО МАРТОІВАНІВСЬКИХ ОЧИСНИХ 
СПОРУД, М. ОЛЕКСАНДРІЯ». 

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

Доповів, що з метою завершення робіт по об’єкту «Будівництво напірного 
каналізаційного колектору до Мартоіванівських очисних споруд, м. Олександрія» 
виконавчий комітет міської ради пропонує доручити управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради передати безкоштовно на баланс 
обласного комунально-виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» проектно-
кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору до 
Мартоіванівських очисних споруд, м. Олександрія» вартістю 61,05427 тис. грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1651 (додаток 1). 
 
 
 
 



   

12. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30 ВЕРЕСНЯ 2014 

РОКУ № 1465 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК».  
Доповідав: Бондаренко В.І., заступник начальника управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради. 
Доповів, що з метою проведення експертизи об’єкта та у зв’язку з зміною 

технологічних рішень об’єкта, а саме: перенесення місця розташування газового обладнання 
до приміщення іншої установи виникла необхідність коригування назви проектно-
кошторисної документації зазначеного об’єкта та викласти у новій редакції назву об’єкта: 
«Будівництво газопроводу низького тиску для газопостачання теплогенераторної 
нежитлового приміщення, яке використовується під розміщення Пантаївської селищної ради 
по вул. Магістральна, 49, с. Пантаївка, м. Олександрія Кіровоградської області» виконавчий 
комітет міської ради пропонує внести зміни до рішення міської ради від 30 вересня 2014 
року № 1465. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 1652 (додаток 1). 
 

13. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ НОВОВИЯВЛЕНИХ 

ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.  
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує закріпити нововиявлені 

об’єкти культурної спадщини за юридичними та фізичними особами згідно з додатком. 
Відповідальність за дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» щодо об’єктів культурної спадщини, розташованих на території 
Олександрійської міської ради, покласти на управління культури і туризму Олександрійської 
міської ради. 

Новим балансоутримувачам визначити при взятті на баланс пам’яток історії та 
монументального мистецтва їх балансову вартість та забезпечити їх утримання. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1653 (додаток 1). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ АВТОБУСА МАРКИ ГАЗ 5312 «КУБАНЬ». 
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно автобус 

марки ГАЗ 5312 «Кубань», 1988 року випуску, державний реєстраційний № 024-48 ОН, з 
власності міського Палацу культури у власність громадської організації «Союз солдатських 
матерів та дружин військовослужбовців» з метою його подальшого використання для потреб 
АТО та створити комісію з прийому - передачі автобуса у кількості 7 осіб. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1654 (додаток 1). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

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

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи громадянам на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) 
меж земельних ділянок.  

Повідомив, що в пункті 1 проекту рішення допущена технічна помилка і по батькові 
заявниці необхідно змінити на «Валентинівна». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із виправленням технічної помилки у пункті 1. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1655 (додаток 1). 

 
 
 
 



   

16. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ  ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ГРОМАДЯНАМ МІСТА. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно у 

власність земельні ділянки громадянам в садівничих товариствах. 
Запропонував за пропозицією виконавчого комітету відмовити по пункту 11 до 

вивчення Земельного і Водного кодексу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «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: 

1. Заголовок доповнити словами «…в садівничих товариствах»; 
2. Пункти 6,8,17,19,22 винести в окреме рішення – присадибні ділянки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За виключення з проекту рішення пункту 11. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

Прийняти рішення міської ради № 1656 та № 1682 (додаток 1). 
 

17. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УЧАСНИКАМ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

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

Доповів, що проектом рішення пропонується погодити учасникам антитерористичної 
операції у власність місце розташування земельних ділянок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з врахуванням доповнень до проекту рішення, 

оголошених депутатом Горошком А.О. 



   

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

Прийняти рішення міської ради № 1657 (додаток 1). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У 
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ.  

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

 Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проекти 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам відповідно до 
поданих заяв. 

Пояснення щодо висновку постійної комісії з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування були 
надані на засідання голів постійних комісій, фракцій та груп 20.05.2015. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
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 по пунктам 1, 2 місце розташування ділянок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1658 (додаток 1). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

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

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

Доповів, що 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» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

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



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1659 (додаток 1). 

 
20. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується змінити цільове призначення земельних 

ділянок відповідно до пропозицій виконавчого комітету та заяв громадян.  
 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1660 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує надати товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім МСС» в оренду строком на п’ять років земельну ділянку 
площею 0,4651 га за адресою: м. Олександрія, Дніпропетровське шосе, 6 для обслуговування 
виробничих будівель та споруд за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради, які перебували в 
оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Майстерня своєї справи». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1661 (додаток 1). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради. 



   

Доповів, що проектом рішення пропонується поновити договори оренди земельних 
ділянок відповідно до пропозицій виконавчого комітету та заяв громадян. 

Запропонував, відповідно до пропозицій виконавчого комітету від 21.05.2015, 
прийняти пункт 5 проекту рішення в редакції поновити.  

Пояснення по зауваженням постійних комісій були надані на засідання голів 
постійних комісій, депутатських фракцій та груп 20.05.2015. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

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

- Схвалити та доповнити або змінити: 
по пунктам 10,11 пояснити, що там буде 
розташовано. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
Пункт 5 надати інформацію про підстави відмови. 
Пункт 19 згідно з Положенням. 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому зі змінами у пункті 5 (Вялих С.А.). 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1662 (додаток 1). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Припинити дію договору оренди від 06 грудня 2001 року, реєстраційний номер 245 

від 14.12.2001, укладеного з Степаненком Л.М. та Дашак О.Л., на земельну ділянку по вул. 
Калініна, 14, площею 4,90 кв.м, надану для обслуговування приміщення ательє мод, за 
згодою сторін.  

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 15 лютого 2008 року, реєстраційний 
номер 040838800071 від 21.10.2008, укладеного з Бригидою А.В., на земельну ділянку по пр. 
Леніна, 45, площею 360,95 кв.м, надану для обслуговування їдальні, за згодою сторін.  

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 20 листопада 2012 року, 
реєстраційний номер 351030004000204 від 27.11.2012, укладеного з Осикою Т.П., на 
земельну ділянку по вул. Червоноармійській, 56, площею 106,11 кв.м, надану для 
реконструкції квартири з добудовою в багатоквартирному житловому будинку, за згодою 
сторін.  

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 29 жовтня 2007 року, реєстраційний 
номер 118 від 29.10.2007, укладеного з Олійник В.В., на земельну ділянку по вул. 50 років 
Жовтня, 44/3, площею 100,91 кв.м, надану для обслуговування магазину, за згодою сторін.  

Припинити дію договору оренди від 27 лютого 2014 року, реєстрація іншого речового 
права від 07.03.2014, укладеного з Міляном С.В., на земельну ділянку по вул. Садовій, 5, 
площею 1000,00 кв.м, надану для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, за згодою сторін.  



   

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 27 вересня 2007 року, реєстраційний 
номер 108 від 27.09.2007, укладеного з Новіковим Л.І., на земельну ділянку по вул. Карла 
Лібкнехта, 33, площею 119,42 кв.м, надану для обслуговування магазину, за згодою сторін.  

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 27 вересня 2007 року, реєстраційний 
номер 109 від 27.09.2007, укладеного з Новіковим Л.І., на земельну ділянку по вул. 
Першотравневій, 55/73, площею 92,86 кв.м, надану для обслуговування магазину, за згодою 
сторін.  

Відмовити у припиненні дії договору оренди від 19 грудня 2011 року, реєстраційний 
номер 351030004000096 від 26.01.2012, укладеного з Терентьєвою Г.В., на земельну ділянку 
по пр. Леніна, 95, площею 97,09 кв.м, надану для обслуговування магазину промислових 
товарів, за згодою сторін.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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

комісій з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального 
використання природних ресурсів, яка запропонувала у пунктах 2, 3, 4, 6, 7, 8 припинити дію 
договору оренди, та з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства, 
яка не визначилась. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Висловив заперечення проти пункту 5 проекту рішення, вважає його незаконно 
включеним, запропонував виключити його. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За виключення з проекту рішення пункту 5. 
Результати голосування: «За» - 02; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1663 (додаток 1). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ. 

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

Доповів що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити терміни на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у влісність земельних ділянок.  

Зачитав доповнення до проекту рішення, запропоноване депутатом Горошком А.О. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Прокваса В.М. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Проквас В.М. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 

 



   

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому з доповненням до проекту рішення пропозиції, 

оголошеної депутатом Горошком А.О., та зміною назви проекту рішення. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1664 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» № 1665 (додаток 1). 

 
25. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗМІР ПЛАТИ ЗА СЕРВІТУТНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ 
ДІЛЯНКОЮ ПО ВУЛ. ШЕВЧЕНКА (БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 61). 

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує встановити Самойленку С.І. ставку за 
користування земельною ділянкою площею 0,0024 га по вул. Шевченка на умовах 
особистого строкового сервітуту, для розміщення тимчасової споруди – металевого гаража у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1666 (додаток 1). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА (БІЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 
«АЙСБЕРГ»).  

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

Доповів, що виконавчий комітет пропонує затвердити проект землеустрою щодо 
відведення комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва (біля 



   

продовольчого ринку «Айсберг») та передати йому у постійне користування для будівництва 
та обслуговування будівлі громадської вбиральні за адресою: м. Олександрія, вул. Червоного 
Козацтва (біля продовольчого ринку «Айсберг») площею 0,0103 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови міської ради. 

Зачитав доповнення, запропоновані депутатом Горошком А.О.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій з  питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства та з питань приватизації майна, житла, 
землі, які відхили проект рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Представники громадськості міста. Зачитали звернення до депутатів із проханням не 
голосувати за проект рішення щодо будівництва вбиральні. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За виключення пунктів 1 та 2 з проекту рішення. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням проголосованих змін, доповнення, 
оголошеним депутатом Горошком А.О., та зміною назви проекту рішення. 

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

Прийняти рішення міської ради № 1667 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
(ВІДЧУЖЕННЮ) У 2015 РОЦІ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує включити до переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню) у 2015 році, нежитлове приміщення площею 19,1 кв.м, що становить 17/100 
частки нежитлової будівлі за адресою: вул. Знам’янська, 1а, яка знаходиться на балансовому 
обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп та нежитлову будівлю 
загальною площею 203,1 кв.м за адресою: вул. Пролетарська, 10, яка знаходиться на 
балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної 
власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

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



   

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з доповненням до проекту рішення пропозицій, 
оголошених депутатом Головачовою О.В. 

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

Прийняти рішення міської ради № 1668 (додаток 1). 
 

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВ ГАРАЖНИХ КООПЕРАТИВІВ.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити гаражним 

кооперативам в оренду місце розташування земельних ділянок відповідно до поданих заяв.  
Запропонував у пункті 2 уточнити площу земельної ділянки з 7,3265 га на 6,7786 га. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів, яка 
запропонувала відмовити в безоплатній передачі земель та погодити оренду. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з уточненням площі земельної ділянки у пункті 2. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1669 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДА, 14Д. 

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити Жосану О.К. 
орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв 
Сталінграда, 14д площею 0,0446 га, наданої для будівництва та обслуговування 
незавершеного будівництва пункту технічного обслуговування автомобілів, підвалу, готелю, 
у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1670 (додаток 1). 

 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 
ОЛЕКСАНДРІЇ.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати в тимчасове 
користування земельні ділянки громадянам міста на умовах особистого строкового сервітуту 
на підставі поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення: 

1. Пункти 1, 2, 3 сформувати в один блок для правильного розуміння; 
2. У пунктах 7, 9 зазначити адреси земельних ділянок. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Проквас В.М., депутат міської ради: 
 Запропонував у пункті 4 Базаркуловій К.М. встановити термін користування 
земельною ділянкою 10 років. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1671 (додаток 1). 
 

31. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВТРАТУ ЧИННОСТІ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.01.2015 №1575 

«ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗНАМ’ЯНСЬКА, 131А». 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

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

чинність, рішення міської ради від 23.01.2015 № 1575 «Про викуп земельної ділянки за 
адресою: вул. Знам’янська, 131а», у зв’язку із тим, що частина земельної ділянки відноситься 
до земель дорожнього господарства. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «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 зазначити причину втрати чинноості рішення. 

 
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» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1672 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ ВОДНОГО ОБ’ЄКТА.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити Олександрійській 

міській громадській організації «Товариство культурного відпочинку та рибалок «Розвага» 
передачу в оренду терміном до 18.06.2020 водного об’єкта, а саме: земельної ділянки 
площею 443067,00 кв.м по Кіровоградському шосе (суміжно з мікрорайоном «Жовтневий») 
разом з розміщеною на даній земельній ділянці водоймою. Визначити розмір орендної 
ставки за оренду земельної ділянки у розмірі 3% нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1673 (додаток 1). 
 
33. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПО ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ, 140Б ТА ВУЛ. 
КУЙБИШЕВА, 100.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити термін укладення 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок по вул. 6-го Грудня, 140б площею 712,50 кв.м 
та по вул. Куйбишева, 100 площею 11457,04 кв.м до 31.12.2015. 

Пояснення по зауваженням постійної комісії з питань законності, депутатської 
діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування були 
надані на засідання голів постійних комісій, депутатських фракцій та груп 20.05.2015. 

 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала пояснити, чому більше 2 років не укладено договір 
купівлі-продажу. 

 
Головуючий сесії: 
Оголосив свою власну заяву та заяву депутата міської ради Дичка А.Д. про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку з цим міський голова та депутат Диячко А.Д. участі у 
голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1674 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити висновок про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: пл. Кірова, 7а площею 545,00 кв.м 
у сумі сто сорок тисяч сто шістдесят вісім грн 00 коп. гривень без ПДВ та висновок про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: пл. Кірова, 7а площею 38,95 кв.м у 
сумі дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят грн 00 коп. гривень без ПДВ. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1675 (додаток 1). 
 
35. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ТОЛЬЯТТІ, 1.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 

міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться в 
оренді Косаревої Л.Г. за адресою: вул. Тольятті, 1 для обслуговування адміністративної 



   

будівлі та нежитлового приміщення, на три окремі земельні ділянки: площею 0,1693 га, 
площею 0,1235 га, площею 0,0565 га. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала пояснити причину поділу земельної ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1676 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ПЛ. ЛЕНІНА, 10.  

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити комунальному 
підприємству «Світоч-Книга» орендну плату у розмірі однієї гривні на рік за весь період 
оренди (з дати прийняття даного рішення) за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого за адресою: м. Олександрія, пл. Леніна, 10, загальною площею 174,2 кв.м.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі постіні комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань 

комунальної власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась. 
Окрема думка депутата Голобородька В.В. - на таких же умовах, як «Книжковий 

світ». 
(На час голосування за проект рішення депутат Голобородько В.В. був відсутній в 

сесійній залі, депутати вирішили не голосувати за запропоновану ним пропозицію) 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1677 (додаток 1). 
 
37. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 
23.11.2010 № 23 «ПРО УТВОРЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ, 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ». 

Доповідав: Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітет міської ради.  



   

Доповів, що проектом рішення пропонується Внести зміни до пункту 2 рішення 
міської ради від 23.11.2010 № 23 «Про утворення, визначення чисельності, затвердження 
персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 скликання», а 
саме: вивести з персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 6 
скликання Перевозниченко О.С. і ввести до складу виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради 6 скликання Приходька В.М. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась, та з питань стратегічного розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не надала висновок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1678 (додаток 1). 
 
38. СЛУХАЛИ: 

ПРО СПІВФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ЩО МОЖУТЬ 
РЕАЛІЗОВУВАТИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2015 РОЦІ.  

Доповідав: Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує у разі отримання коштів з 

державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проектів фінансовому управлінню 
міської ради передбачити на 2015 рік кошти з місцевого бюджету на співфінансування 
проектів у розмірі 10% від загальної вартості проектів, а саме:  

а) по проекту «Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі 
НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв» за 
адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 20 років Жовтня, 19, з заміною 
обладнання для заміщення споживання природного газу» – 198,823 тис. грн; 

б) по проекту «Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі 
Олександрійського навчально-виховного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. 
Олександрія, проспект Леніна, 130 з заміною обладнання для заміщення споживання 
природного газу» –  229,541 тис. грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась, та з питань стратегічного розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не надала висновок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 



   

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

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1679 (додаток 1). 
 

39. 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 виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до рішення 

міської ради від 15.08.2014 № 1397 в абзац 2 пункту 5 та в додаток та вважати таким, що 
втратило чинність, рішення міської ради від 03.04.2015 № 1598 «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». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій міської ради з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась, та з питань стратегічного розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не надала висновок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1680 (додаток 1). 

 
40. СЛУХАЛИ: 

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК». 

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

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує створити комунальне 
підприємство «Теплоенергетик». Встановити статутний фонд комунального підприємства 
«Теплоенергетик» у розмірі 500000,00 грн. Доручити виконавчому комітету міської ради 
затвердити статут комунального підприємства, а управлінню житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради зареєструвати комунальне 
підприємство «Теплоенергетик» відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій міської ради з питань 

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



   

самоврядування, яка не визначилась, та з питань стратегічного розвитку та планування, 
бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не надала висновок. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1681 (додаток 1). 
 

41. СЛУХАЛИ: 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ГОРОШКА А.О. ПРО СВОЮ 

РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 
Доповідав: Горошко А.О., 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 5). 

 
42. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ДИЧКА А.Д. ПРО СВОЮ 
РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Дичко А.Д., 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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 5). 

 
43. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідав: Дожджаник В.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» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 5). 

 



   

44. СЛУХАЛИ: 
РІЗНЕ: 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД». 
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 

 Окреслив основні засади Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та Методики формування спроможних територіальних громад. 
Зупинив увагу на можливих ризиках для міста під час впровадження у дію закону. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 5). 

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

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. БОНДАР 
         О. БУЦ 


