ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
СОТОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
17 липня 2015 року

№ 100
м. Олександрія

Початок – 09.00
Закінчення – 11.00
Всього обрано депутатів – 48, з них:
Присутні – 33 чол. (додаток 2)
Відсутні – 15 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Соту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії:
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибув 31 депутат.
Сота сесія скликана відповідно до пункту 8 частии 4 статті 42, частин 4,5,9,12,14
статті 46, частини 3 статті 50, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та на підставі розпоряджень міського голови від 22.06.2015
№ р-96-з та від 30.06.2015 № р-100-з.
Соту сесіюміської ради 6 скликання оголосив відкритою.
/прозвучав Державний ГімнУкраїни/
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
- депутат міської ради
Оксана Володимирівна
МАРИНЕНКО
- депутат міської ради
Галина Григорівна
БУЦ
- депутат міської ради
Олена Миколаївна
ГОЛОСУВАЛИ:
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

Члени лічильної комісії:
РОЖКОВ
Микола Степанович
ГАРАЩЕНКО
Олег Васильович
ДЬЯЧУК
Сергій Степанович

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

ГОЛОСУВАЛИ:
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В.
Порядок денний:
1. Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів
Доповідач:
Чеботарьов
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Володимир Вікторович
2. Про здійснення контролю за дотриманням вимог статті 591 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
3. Про заохочення голів квартальних комітетів міста
4. Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій міської ради
Доповідач:
Лоцман
- секретар міської ради
Геннадій Григорович
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна
6. Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету
Доповідач:
Черевашко
- начальник управління економіки міської ради
Ростислав Євгенійович
7. Про затвердження Програми збереження культурної спадщини та розвитку туризму
м. Олександрії на 2015 – 2020 роки та заходів Програми
8. Про передачу піаніно
Доповідач:
Чернецька
- начальник управління культури і туризму міської ради
Вікторія Миколаївна
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2015 № 1663 «Про припинення
договорів оренди земельних ділянок»
Доповідач:
Горошко
- депутат міської ради
Анатолій Олегович
10. Про звернення депутатів Олександрійської міської ради до органів управління
державою щодо обмеження соціальних прав виборців
Доповідач:
Бугайченко
- депутат міської ради
Іван Миколайович

11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
12. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
13. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам для ведення
садівництва
14. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок
15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних
ділянок
16. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для особистого селянського господарства
18. Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок за адресою: пл.
Леніна, 26
19. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.05.2015 № 1669 «Про розгляд
заяв гаражних кооперативів»
20. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
21. Про надання в оренду земельних ділянок
22. Про затвердження висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки
23. Про оренду та викуп земельної ділянки по вул. Карла Лібкнехта, 70/1
24. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, які перебувають в оренді
25. Про припинення договорів оренди земельних ділянок
26. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
27. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельних ділянок
28. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень
29. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що
підлягають приватизації (відчуженню)
30. Про розмір орендної плати за земельні ділянки
31. Про відведення земельної ділянки у власність громадської організації «Гаражний
кооператив № 12»
32. Про викуп земельної ділянки за адресою: вул. Семашка, 57-Е
Доповідач:
Купченко
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
Олександр Павлович
міської ради
33. Повідомлення депутатів міської ради Дюбкіна А.О., Дьячука С.С., Іванкова В.В. про
свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради
34. Різне
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 33; «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 додатково включити до порядку денного наступні проекти рішень із
земельних питань:
- Про об’єднання земельних ділянок по пр. Будівельників;
- Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок;
- Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення в
користування земельних ділянок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За включення до порядку денного питань, оголошених депутатом міської ради
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Лоцман Г.Г., секретар міської ради:
У зв’язку із систематичним пропуском пленарних засідань міської ради протягом 2014
року депутатами міської ради Голобородьком В.В., Мажарою Д.В. та Сайком Є.Г.
запропонував доповнити порядок денний проектами рішень про їх відкликання, а саме:
- Про відкликання депутата Олександрійської міської ради Голобородька Віктора
Валентиновича;
- Про відкликання депутата Олександрійської міської ради Мажари Дмитра
Володимировича;
- Про відкликання депутата Олександрійської міської ради Сайка Євгена Гарійовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
За доповнення порядку денного питаннями, оголошеними секретарем міської ради
Лоцманом Г.Г.
Результати голосування: «За» - 25; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не 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.
Проквас В.М., депутат міської ради:
Оголосив звернення від мешканців селища Димитрово з проханням до міського
голови посприяти у проведенні асфальтування дорожнього покриття вулиць селища.
Запропонував свій виступ вважати депутатським зверненням (депутатське звернення
від 21.07.2015 № 31).
Холодов О.Ф., депутат міської ради:
Зачитав звернення від гр. Ткачук Л.Н., яка мешкає за адресою: вул. Діброви, 53, кв. 4,
з проханням посприяти у знесенні старого аварійного дерева біля її будинку.

Запропонував свій виступ вважати депутатським зверненням (депутатське звернення
від 21.07.2015 № 30).
Мариненко Г.Г., депутат міської ради:
Висловила подяку міському голові та депутатам міської ради, які відгукнулися та
взяли участь у зборі коштів на спорудження та встановлення пам’ятника герою, нашому
земляку Гордію Кіктенку.
Зачитала звернення від підприємців центрального ринку, які торгують по вул. Карла
Лібкнехта, з проханням посприяти у проведенні ремонту вулиці біля їх торгових точок та
виконанню робіт із водовідведення.
Запропонувала свій виступ вважати депутатським зверненням (депутатське звернення
від 21.07.2015 № 32).
Зачитала звернення від мешканців гуртожитку по вул. Садова 56А, які просять
допомоги у виселенні незаконно проживаючих громадян у кімнаті 204 гуртожитку.
Запропонувала свій виступ вважати депутатським зверненням (депутатське звернення
від 21.07.2015 № 33).
Світановський В.А., начальник відділу по взаємодії з суб’єктами надання первинної
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання вторинної безкоштовної
правової допомоги:
Надав інформацію стосовно роботи новоствореного Центру, окреслив основні його
завдання та функції. Запросив громадян скористатись його послугами. Центр працює за
адресою: вул. Першотравнева, 18, щоденно по будням з 8.00 до 17.00.
Гаращенко О.В., депутат міської ради, голова лічильної комісії:
Висловив сумніви щодо правильності голосування за пропозицію, висловлену
секретарем міської ради Лоцманом Г.Г., щодо включення питань про відкликання депутатів
міської ради Голобородька В.В., Мажари Д.В., Сайка Є.Г., оскільки депутат Дьячук С.С.
голосував «За», а його голос не був врахований.
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до голосування за доповнення порядку денного питаннями,
оголошеними секретарем міської ради Лоцманом Г.Г.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За доповнення порядку денного питаннями, оголошеними секретарем міської ради
Лоцманом Г.Г.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
1. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ АПАРАТУ МІСЬКОЇ
РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ.
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова.

Запропонував зняти з порядку денного розгляд цього питання. Оскільки виникли нові
обставини, за яких, можливо, необхідно буде приймати аналогічне рішення з більшою
кількістю скорочення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За зняття проекту рішення з розгляду.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду питання «Про затвердження загальної чисельності апарату
міської ради та її виконавчих органів» (додаток 5).
2. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ СТАТТІ 591
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ».
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується покласти обов’язки щодо здійснення
контролю за дотриманням вимог статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною
вигодою та подарунками, на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської
діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування.
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 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 № 1688 (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ГОЛІВ КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ МІСТА.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується виділити кошти згідно з кошторисом
програми підтримки та розвитку місцевого самоврядування в місті Олександрії на 2015 рік
для одноразової виплати головам квартальних комітетів у сумі двадцять сім тисяч грн згідно
з додатком. Начальнику фінансового управління міської ради Грищенко О.В.
профінансувати виплати в межах кошторису програми підтримки та розвитку місцевого
самоврядування в місті Олександрії на 2015 рік, а управлінню справами міської ради
провести виплати.
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 № 1689 (додаток 1).
4. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЮ
ЗАСІДАНЬ СЕСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується затвердити Положення про он-лайн
трансляцію засідань сесій Олександрійської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД:
депутатської діяльності, етики,
В Положенні:
правопорядку, регламенту та
1. П. 6. 7) виключити слова «засідання
гласності,
місцевого
переноситься на іншу дату або…»
самоврядування
2. П. 6. 11) Абзац 1 перенести в кінець.
3. П. 9. 4) Викласти в редакції:
«Положення набуває чинності з дня забезпечення
можливості он-лайн трансляції засідань ради та
передачі іншої інформації про діяльність міської
ради.»
Схвалити та доповнити або змінити:
В Положенні:
4. П. 6. 7) виключити слова «засідання
переноситься на іншу дату або…»
5. П. 6. 11) Абзац 1 перенести в кінець.
6. П. 9. 4) Викласти в редакції:
«Положення набуває чинності з дня забезпечення
можливості он-лайн трансляції засідань ради та
передачі іншої інформації про діяльність міської
ради.»
Комісія з питань комунальної Схвалити та доповнити або змінити:
власності
та
житловоп. 10 – виключити,
комунального господарства
п.4 – з часу введення,
п.5- при кінцевих положеннях,
п.1 – доповнитизагальну частину (частина он-лайн
трансляції – сукупність технічних та програмних
засобів, що дозволяють вести радіо-трансляцію в
реальному часі через мережу Інтернет, а також
вести запис та збереження трансляція)
п.6 10) – виключити управління інформаційноаналітичної політики міської ради;

Комісія з питань приватизації майна, житла, землі

Всі інші комісії

-

п. 9 доповнити п.п. 5 – он-лайн трансляції
здійснювати з часу введення (прийнято в проекті
рішення додатковим пунктом системи)
Схвалити та доповнити або змінити:
1) Загальну частину п. 1 доповнити терміном:
система он-лайн трансляції – сукупність технічних
та програмних засобів, що дозволяють вести відео
трансляцію в реальному часі через мережу
Інтернет, а також вести запис та зберігання
трансляцій;
2) Розділ 6 п.10 – виключити «та управління
інформатизації
та
інформаційно-аналітичної
політики міської ради»;
3) Розділ 6 п.8 – речення : «Архів записів
засідань…..», викласти так: «Архів записів засідань
зберігається у системі та доступний через вебресурси ради протягом 1 року»;
4) Розділ 7 п.1 викласти у редакції:
«Відповідальність за он-лайн трансляції засідань
сесій міської ради несе управління інформатизації
та інформаційно-аналітичної політики»;
5) Прикінцеві положення доповнити пунктом: «Онлайн трансляції здійснюються з часу введення в
експлуатацію системи он-лайн трансляції».
Схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням всіх запропонованих постійними комісіями
змін та доповнень.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про он-лайн трансляцію засідань сесій Олександрійської
міської ради. Прийняти рішення міської ради № 1690 (додаток 1).
5. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК.
Доповідала: Мішкініс Ю.Ю., заступник начальника фінансового управління міської
ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує збільшити доходи та видатки
спеціального фонду на суму 11160 грн за рахунок перевиконання річного плану по доходах
згідно з додатками 1, 3, 3-а, 7 та провести внутрішній перерозподіл загального та
спеціального фонду міського бюджету згідно з додатками 3, 3-а, 6.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 30; «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 та з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства,
які не визначились.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1691 (додаток 1).
6. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ.
Доповідала: Трофименко С.В., заступник начальника управління економіки міської
ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Порядок
використання коштів резервного фонду міського бюджету у новій редакції.
При цьому доручити фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування
заходів згідно з Порядком, виконавчим органам міської ради забезпечити дотримання
Порядку.
Відповідальність за підготовку та подання звернення про виділення коштів з
резервного фонду міського бюджету та документів до нього згідно з вимогами законодавства
покласти на виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації усіх форм
власності.
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 запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення:
В положенні:
1. П. 1 виключити повтор «визначає напрямок використання коштів резервного фонду
міського бюджету…».
2. Роз’яснити, що визначено п. 7 Порядку використання коштів… (п. 6.3).
3. П.п. 15-19 Якщо процедуру виконувати так, як написано в проекті, то всі звернення
потрібно оформлювати рішенням виконкому. Чи є в цьому потреба? Чи не простіше було б
функцію розгляду доручити міському голові як того вимагає інструкція з діловодства і за
його резолюцією діяти далі?
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозицій постійної комісії з питань
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету.
Прийняти рішення міської ради № 1692 (додаток 1).
7. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2015 – 2020 РОКИ ТА
ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради.
Доповіла, що з метою створення сприятливих умов для розвитку сфери охорони
культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів
культурної спадщини в суспільному житті, популяризації історії краю серед жителів та
гостей міста виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму збереження
культурної спадщини та розвитку туризму м. Олександрії на 2015 – 2020 роки та заходи
Програми збереження культурної спадщини та розвитку туризму м. Олександрії на 2015 –
2020 роки та їх фінансове забезпечення.
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 комунальної
власності та житлово-комунального господарства, яка не визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму збереження культурної спадщини та розвитку туризму
м. Олександрії на 2015 – 2020 роки та заходи Програми збереження культурної
спадщини та розвитку туризму м. Олександрії на 2015 – 2020 роки. Прийняти рішення
міської ради № 1693 (додаток 1).
8. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ ПІАНІНО.
Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати з балансового
обліку управління культури і туризму міської ради на баланс управління Олександрійської
єпархії Української православної Церкви піаніно в кількості 5 шт. та затвердити склад комісії
з прийому – передачі основних засобів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійних комісій з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту рішення доповнити словами: «…з
балансового обліку управління культури і туризму» та з питань комунальної власності та
житлово-комунального господарства, яка не визначилась.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з питань
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити склад комісії з прийому – передачі основних засобів. Прийняти
рішення міської ради № 1694 (додаток 1).

9. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.05.2015 № 1663
«ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК».
Доповідав: Горошко А.О., депутат міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до пунктів 2, 3, 4, 6, 7, 8
рішення міської ради від 22.05.2015 № 1663 «Про припинення договорів оренди земельних
ділянок» щодо заміни «відмовити у припиненні дії…» на «припинити з 22.05.2015 дію» та
викласти їх в новій редакції.
Пояснив, що зміни вносяться у зв’язку з технічною помилкою та неврахуванням
висновків профільної комісії під час прийняття рішення на попередній сесії міської ради.
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 пояснити причину зміни формулювання на протилежне.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1695 (додаток 1).
10. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДО
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ
ВИБОРЦІВ.
Доповідав: Бугайченко І.М., депутат міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується схвалити звернення депутатів
Олександрійської міської ради до органів управління державою щодо обмеження соціальних
прав виборців та доручити міському голові Цапюку С.К. направити лист-звернення на адресу
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
Кіровоградської обласної державної адміністрації та опублікувати його в ЗМІ.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко С.П., депутат міської ради:
Закликав депутатів бути державницькими людьми та не приймати популістських
рішень. Заперечив проти викладеного у зверненні.
Цапюк С.К., міський голова:
Погодився із Коваленком С.П., що в місті Олександрії немає проблем із оформленням
субсидій.
У зв’язку з прийняттям на попередній сесії аналогічного звернення, запропонував
зняти проект рішення з розгляду.
Запропонував депутатам натомість надати йому право звернутися від імені
депутатського корпусу до Президента України, Прем’єр-Міністра України та Міністра
охорони здоров’я України щодо перегляду реєстру ліків, які можливо купувати за бюджетні
кошти для тяжко хворих людей.

ГОЛОСУВАЛИ:
За надання права міському голові Цапюку С.К. звернутися від імені депутатського
корпусу до Президента України, Прем’єр-Міністра України та Міністра охорони здоров’я
України щодо фінансування тяжко хворих людей з державного бюджету.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За зняття з розгляду проекту рішення «Про звернення депутатів Олександрійської
міської ради до органів управління державою щодо обмеження соціальних прав виборців».
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ВИРІШИЛИ:
Надати право міському голові Цапюку С.К. звернутися від імені депутатського
корпусу до Президента України, Прем’єр-Міністра України та Міністра охорони
здоров’я України щодо фінансування тяжко хворих людей з державного бюджету.
Зняти проект рішення «Про звернення депутатів Олександрійської міської ради
до органів управління державою щодо обмеження соціальних прав виборців» з
розгляду (додаток 5).
11. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних
ділянок.
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 № 1696 (додаток 1).
12. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ГРОМАДЯНАМ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує безоплатно передати у
власність земельні ділянки громадянам міста відповідно до поданих заяв.

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.
Пропозиція приймається.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення № 1697 (додаток 1).
13. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ГРОМАДЯНАМ ДЛЯ ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує задовольнити заяви громадян
щодо передачі безоплатно у власність земельних ділянок громадянам для ведення
садівництва та відмовити гр. Золотарьовій Т.В. у наданні у власність в садово-городньому
товаристві «Гірник-2» (ділянка № 103) земельної ділянки площею 0,0600 га.
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 № 1698 (додаток 1).
14. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Погодити Алібабі В.Д. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Димитрова, 26 для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1200 га по вул. Димитрова (суміжно з садибою № 26) для ведення
садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок.

Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 1) пункту 1 рішення міської ради від
29.04.2015 № 1638 «Про розгляд земельних питань».
Погодити Берлаю В.Д. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0602 га по вул. Ровенській (суміжно з садибою № 14) для ведення
садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки.
Погодити Головко М.О. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Куйбишева, 27 для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1092 га по вул. Куйбишева (суміжно з садибою № 27) для ведення
садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок.
Погодити Савенко Н.П. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1200 га по вул. Бережній (суміжно з садибою № 12а) для ведення
садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки.
Погодити Грі К.І. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0405 га по вул. Тельмана (суміжно з будинком № 12) для будівництва і
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 земельних ділянок.
Погодити Куцаєву М.В. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0973 га по вул. Кременчуцькій, 217/1 для будівництва і
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 земельних ділянок.
Погодити Резніченку М.С. у власність місце розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1046 га по вул. Металістів (суміжно з садибою № 48) для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Продовжити Аріє Н.М. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0501 га по
вул. Калініна, 86 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради від 27.09.2013
№ 1145 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок».
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. Узгодити нумерацію п.п. 1, 2.
2. П.10 виключити і перенести його в окремий проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням зауважень 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 № 1699 та № 1725 (додаток 1).
15. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується затвердити проекти землеустрою щодо
відведення у власність земельних ділянок громадянам міста відповідно до поданих заяв та
пропозицій виконавчого комітету.
Головуючий сесії:
Оголосив заяву депутата міської ради Маслова М.В. про наявність конфлікту
інтересів, у зв’язку з цим депутат Маслов М.В. участі у голосуванні з цього питання
приймати не буде.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Схвалити та доповнити або змінити:
депутатської діяльності, етики,
Узгодити нумерацію пунктів 1,2; 3,4 і т.д.
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань охорони Схвалити та доповнити або змінити:
здоров’я,
материнства,
Виключити п.п. 13-14; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24; 27дитинства, соціального захисту
28; 29-30.
населення
Землю залишити міській лікарні.
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
п.п.13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30 – не
визначились.
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Холодов О.Ф., депутат міської ради:
Закликав депутатів залишити земельну ділянку біля поліклініки для потреб міської
лікарні № 1 та виключити з проекту рішення пункти 13-14; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24; 27-28;
29-30.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення – виключити п.п. 13-14; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24; 27-28; 2930.
Результати голосування: «За» - 06; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Пропозиція не приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з питань
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування.
Результати голосування: «За» - 27; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1700 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» № 1701 (додаток 1).
16. 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 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» - 31; «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 № 1702 (додаток 1).
17. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ ДЛЯ ОСОБИСТОГО
СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити Чепулянцю А.В.
місце розташування земельної ділянки по проїзду Поліграфістів в оренду на двадцять п’ять
років площею 2,0000 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства за рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення 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» - 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 запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення:
1. В п.1 - термін 5 років.
2. Пояснити місце розташування земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1703 (додаток 1).
18. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОГОДЖЕННЯ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК ЗА АДРЕСОЮ: ПЛ. ЛЕНІНА, 26.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення, який депутати мають на руках, пропонується:
Погодити Дудус М.І.зміну цільового призначення земельних ділянок за адресою: пл.
Леніна, 26 та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою по зміні цільового призначення
земельних ділянок для обслуговування нежитлової будівлі: площею 0,1000 га на будівництво
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
площею 0,0425 га на ведення садівництва.
Відмовити Дудус М.І. у передачі безоплатно у власність земельних ділянок за
адресою: пл. Леніна, 26, так як на даний час ділянки відносяться до земель комерційного
призначення та не проведено реконструкцію нежитлової будівлі в житловий будинок.
Запропонувала при розгляді даного проекту рішення врахувати витяг з протоколу
засідання виконавчого комітету від 25.06.2015 № 20 та виключити пункт 2 з проекту рішення
та додати слово «у власність» у пункті 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Не визначились.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних Схвалити та доповнити або змінити:
відносин,
архітектури,
Вилучити пункт 2.
містобудування, раціонального
використання
природних
ресурсів
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
Надати у власність.
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції виключити пункт 2 з проекту
рішення та додати слово «у власність» у пункті 1.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1704 (додаток 1).
19. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.05.2015
№ 1669 «ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВ ГАРАЖНИХ КООПЕРАТИВІВ».
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити пункти 1, 3
рішення міської ради від 22.05.2015 № 1669 «Про розгляд заяв гаражних кооперативів»
абзацом наступного змісту:«Встановити термін оренди земельних ділянок для будівництва та
обслуговування кооперативних гаражів – 49 (сорок дев’ять) років».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення. Постійна комісія з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування – не визначилась.
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:
П. 1 відмовити у доповненні пунктів 1,3… та ще на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1705 (додаток 1).
20. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення міської ради, який депутати мають на руках,
пропонується:
Поновити Логвину А.В. на сорок дев’ять років договір оренди земельної ділянки по
пр. Леніна (суміжно з будівлею № 11) площею 28,00 кв.м, наданої для обслуговування
павільйону.
Поновити Ільєнко О.В. на п’ять років договір оренди земельної ділянки по пр. Леніна
(біля житлового будинку № 7) площею 11,00 кв.м, наданої для обслуговування павільйону.
Поновити Цесар І.О. на десять років договір оренди земельної ділянки по вул.
Знам’янській, 131а площею 425,51 кв.м, наданої для обслуговування кафе-бару, автосервісу,
автомийки з прилеглими до них приміщеннями та літньої площадки.

Поновити публічному акціонерному товариству «Райффайзен банк Аваль» на сорок
дев’ять років договір оренди земельної ділянки по вул. Калініна, 24 площею 322,48 кв.м,
наданої для обслуговування нежитлового приміщення.
Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної
Поновити Седловському О.О. на п’ять років договір оренди земельної ділянки по пр.
Будівельників (суміжно з ринком «Александріт») площею 8,00 кв.м, наданої для
обслуговування павільйону.
Поновити Ткаченку О.О. на сорок дев’ять років договір оренди земельної ділянки по
вул. Семашка, 57 площею 144,58 кв.м, наданої для обслуговування нежитлового
приміщення.
Поновити Караповському В.О. на сорок дев’ять років договір оренди земельної
ділянки по вул. 6-го Грудня, 143/2 площею 75,78 кв.м, наданої для обслуговування магазину
продовольчих товарів.
Поновити Дружиніній В.В. на п’ять років договір оренди земельної ділянки по пр.
Леніна (біля житлового будинку № 7) площею 12,00 кв.м, наданої для обслуговування
павільйону.
Поновити Васильєвій Л.Є. на десять років договір оренди земельної ділянки по пр.
Леніна (суміжно з будівлею № 11) площею 24,00 кв.м, наданої для обслуговування
павільйону.
Запропонувала врахувати при розгляді даного питання витяги з протоколу засідання
виконавчого комітету міської ради від 25.06.2015 № 20 щодо зміни термінів поновлення
оренди земельних ділянок, а саме: Логвину А.А. – до 31.12.2015; Ільєнко О.В. – до
31.12.2015; Дружиніній В.В. – до 31.12.2015; Васильєвій Л.Є. – до 31.12.2015.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Не визначились.
депутатської діяльності, етики,
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:
правопорядку, регламенту та
По п.п. 1,4,6,7 терміни до 10 років.
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД:
відносин,
архітектури,
Схвалити та доповнити або змінити:
містобудування, раціонального
Пункт 1 (Логвин) – на 5 років.
використання
природних
Пункт 2 (Васильєва) – на 5 років.
ресурсів
Схвалити та доповнити або змінити:
Пункти 1,7,9 поновити на 5 років.
Комісія з питань комунальної Схвалити та доповнити або змінити:
власності та ЖКГ
П. 6 для будівництва та обслуговування.
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
П.20 – для будівництва та обслуговування
павільйону.
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з врахуванням пропозицій: по пунктам 4,6,7 – термін 49
років; по пунктам 1,2,9 – 5 років; у пункті 6 – додати слово «будівництва».
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1706 (додаток 1).
21. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проекти
землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок відлповідно до поданих заяв.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування, яка запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення:
1. Узгодити нумерацію п.п 1,2; 3,4.
2. В п. 2 зазначити адресу.
3. П. 4 – пояснити для чого використовується будівля.
4. По п.п. 5,6 надати інформацію щодо сплати акцизного збору в бюджет міста.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії з питань
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування щодо узгодження нумерації пунктів та зазначення адреси у пункті 2.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1707 (додаток 1).
22. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити висновок про
експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 137/1 площею 0,0290 га у
сумісімдесят три тисячіп’ятсот сорок шістьгрн 00 коп. без ПДВ.
При цьому вважати експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки ціною її
продажу шляхом викупу та погодити здійснення розрахунків з розстроченням платежу за
придбання вищевказаної земельної ділянки, а саме:
- протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору – 50% відвартості
ділянки,
- протягом 5 років – залишок суми рівними частинами, але не рідше ніж один раз на три
місяці.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Висновки постійних комісій:
Всі постійні 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:
У п. 3 сплата залишку суми протягом року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1708 (додаток 1).
23. СЛУХАЛИ:
ПРО ОРЕНДУ ТА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. КАРЛА
ЛІБКНЕХТА, 70/1.
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 Гострому Г.Г. в оренду земельної ділянки за адресою: вул.
Карла Лібкнехта, 70/1 для обслуговування будівлі бару.
Надати йому в оренду строком на сорок дев’ять років земельну ділянку площею
0,0169 га за адресою: вул. Карла Лібкнехта, 70/1 для обслуговування будівлі бару за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та дати
дозвіл на викуп цієї 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
комісіїз питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та
гласності, місцевого самоврядування, яка не визначилась.
Окрема думка депутата Бугайченка І.М.:
У п. 2 – термін 10 років.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1709 (додаток 1).
24. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОРЕНДІ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується надати дозволи на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних
ділянок, які перебувають в оренді, відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого
комітету.

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.
Пропозиція приймається.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1710 (додаток 1).
25. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується припинити договори оренди земельних
ділянок відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету.
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 № 1711 (додаток 1).
26. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується надати в тимчасове користування
земельні ділянки на умовах особистого строкового сервітуту враховуючи подані заяви та
пропозиції виконавчого комітету.
Запропонувала депутатам при розгляді даного проекту врахувати витяг з протоколу
засідання виконавчого комітету міської ради від 25.06.2015 № 20 щодо встановлення терміну
Шибі Л.М. (пункт 12 проекту рішення). Зазначила, що у проекті рішення міської ради, який
депутати мають на руках, запропоновано встановити термін 15 років, пропозиція
виконавчого комітету – до 31.12.2015.
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
Комісія з питань земельних відносин,
архітектури,
містобудування, раціонального
використання
природних
ресурсів

Комісія з питань приватизації майна, житла, землі
Всі інші комісії
-

Схвалити та доповнити або змінити:
В п. 12 – термін 5 років.

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД:
Схвалити та доповнити або змінити:
П. 4 – на 3 роки;
П. 6; 8 – на 3 роки;
П. 12 – на 5 років.
Схвалити та доповнити або змінити:
Пункт 12 – на 5 років.
Схвалити та доповнити або змінити:
П.12 – до 31.12.2015 року.
Схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції встановити у пункті 12 –
термін 5 років.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1712 (додаток 1).
27. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку
проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок
релігійній громаді союзу церкви Божої України «Джерело життя» та управлінню культури і
туризму міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій по проекту рішення:
Всі комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1713 (додаток 1).
28. СЛУХАЛИ:
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ.

Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради своїми рішеннями пропонує
встановити орендну плату за оренду нежитлових приміщень .
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 комунальної
власності та житлово-комунального господарства, яка запропонувала відхилити проект
рішення (виключити пункт 2).
ВИСТУПИЛИ:
Голобородько В.В., депутат міської ради:
Запропонував виключити з проекту рішення пункт 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію виключити пункт 2.
Результати голосування: «За» - 0; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція не приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1714 (додаток 1).
29. 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 проектом рішення міської ради, який депутати мають на руках,
пропонується:
Виключити з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста,
що підлягають приватизації (відчуженню) шляхом продажу на аукціоні за методом зниження
ціни, нежитлове приміщення загальною площею 112,89 кв.м за адресою: пл. Кірова, 3.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради відшкодувати
виконавцям робіт витрати по незалежній оцінці (з врахуванням рецензування) об’єкта
приватизації у сумі 1450,00 грн.
Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста,
що підлягають приватизації (відчуженню)у 2015 році, нежитлове приміщення орієнтовною
площею 351,5 кв.м за адресою: вул. Червоноармійська, 29, яке знаходиться на балансовому
обліку комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп.
Запропонувала депутатам врахувати пропозицію управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради (службова записка від 07.07.2015 № 1004/06) щодо виключення з
проекту рішення пункту 2, оскільки виконавчий комітет не погодив цю пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Схвалити.
депутатської діяльності, етики,
Пояснити місце розташування приміщення.
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань комунальної Схвалити та доповнити або змінити:
власності та ЖКГ
Крім п. 2.
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
П. 2 – виключити.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції – виключити пункт 2.
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1715 (додаток 1).
30. СЛУХАЛИ:
ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення пропонується встановити розмір орендної плати за
земельні ділянки відповідно до поданих заяв та пропозицій виконавчого комітету.
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 № 1716 (додаток 1).
31. СЛУХАЛИ:
ПРО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ № 12».
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що проектом рішення, що депутати мають на руках, пропонується надати
громадській організації «Гаражний кооператив № 12» у власність 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.
Запропонувала при розгляді даного проекту рішення врахувати витяг з протоколу
засідання виконавчого комітету міської ради від 25.06.20145 № 20 щодо редакції проекту

рішення. Зазначила, що у проекті рішення міської ради запропоновано «Надати дозвіл…»,
пропозиція виконавчого комітету – «Відмовити у наданні дозволу…».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Не визначились.
депутатської діяльності, етики,
Надати
інформацію
щодо
наявності
правопорядку, регламенту та
приватизованих ділянок під окремими гаражами.
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань приватизації Схвалити та доповнити або змінити:
майна, житла, землі
Відмовити.
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому в редакції «Відмовити у наданні дозволу…».
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1717 (додаток 1).
32. СЛУХАЛИ:
ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕМАШКА, 57-Е.
Доповідала: Крисанова Ю.Г., заступник начальника управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує відмовити у наданні дозволу
Бондуру О.М. на викуп земельної ділянки за адресою: вул. Семашка, 57-Е площею 0,0075 га
для обслуговування будівлі магазину за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради.
Повідомила, що на засіданні голів постійних комісій, депутатських фракцій та груп
16.07.2015 була озвучена пропозиція «надати дозвіл».
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 в редакції «Надати дозвіл…».
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1718 (додаток 1).

33. СЛУХАЛИ:
ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПО ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ.
Доповідав: Горошко А.О., депутат міської ради.

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати релігійній громаді
парафії на честь Різдва Христового Олександрійської Єпархії Української православної
церкви м. Олександрія Кіровоградської області дозвіл на розробку технічної документації із
землеустрою щодо об’єднання двох земельних ділянок, які перебувають у постійному
користуванні: площею 0,4905 га та площею 0,2500 га за адресою: пр. Будівельників.
Релігійній громаді доручається перереєструвати право постійного користування після
об’єднання земельних ділянок на новостворену земельну ділянку по пр. Будівельників, 28а.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань стратегічного
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка не надала висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1719 (додаток 1).
34. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОГОДЖЕННЯ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК.
Доповідав: Горошко А.О., депутат міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити зміни цільового
призначення земельних ділянок
Кульковій В.В.– на земельну ділянку за адресою: вул. Діброви, 1а площею 1,1385 га;
приватному підприємству «Дельта плюс»– на земельну ділянку за адресою: вул.
Міліцейська площею 0,2142 га.
Також проектом рішення пропонується надати дозвіл на об’єднання земельних
ділянок по вул. Міліцейській, які перебувають в оренді приватного підприємства «Дельта
плюс»:площею 0,2142 га та площею 0,3600 га.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, яка не надала висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1720 (додаток 1).
35. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.

Доповідав: Горошко А.О., депутат міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Надати дозвіл Олександрійській міській раді в особі управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду Проквасу М.В. терміном на сорок дев’ять років площею 3285,05 кв.м по
Свердлова, 43 в місті Олександрії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в запасі Олександрійської
міської ради, змінивши цільове призначення згідно з класифікацією видів цільового
призначення земель з коду КВЦПЗ (секція J 11.02) – для розміщення та експлуатації
основних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості на код КВЦПЗ (секція А 01.12) – для розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції.
Надати дозвіл Олександрійській міській раді в особі управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду Проквасу М.В. терміном на сорок дев’ять років площею 3261,30 кв.м по
Свердлова, 43 в місті Олександрії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в запасі Олександрійської
міської ради, змінивши цільове призначення згідно з класифікацією видів цільового
призначення земель на код КВЦПЗ (секція А 01.12) – для розміщення інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Погодити комунальному підприємству «Жигулі» у постійне користування місце
розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель та споруд, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі
Олександрійської міської ради, за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 17 площею
0,4406 га за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради та надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки у
постійне користування.
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» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, яка не надала висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1721 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» № 1722 (додаток 1).

36. СЛУХАЛИ:
ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГОЛОБОРОДЬКА ВІКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що у зв’язку з пропуском депутатом Олександрійської міської ради
Голобородьком Віктором Валентиновичем протягом календарного року 15 з 19 пленарних
засідань сесій Олександрійської міської ради, даним проектом рішення постійна комісія з
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності,
місцевого самоврядування пропонує внести пропозицію до Олександрійської міської
виборчої комісії щодо відкликання депутата Олександрійської міської ради Голобородька
Віктора Валентиновича.
При цьому доручити міському голові Цапюку С.К. направити рішення
Олександрійської міської ради про відкликання депутата Олександрійської міської ради
Голобородька Віктора Валентиновича до Олександрійської міської виборчої комісії для
прийняття рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Не визначилась.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних Не визначилась.
відносин,
архітектури,
містобудування, раціонального
використання
природних
ресурсів
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Голобородько В.В., депутат міської ради:
Оголосив заяву від імені фракції Партії промисловців та підприємців України.
Зазначив, що на початку роботи міської ради 6 скликання головним принципом
роботи фракції була визначена законність. Саме тому депутати фракції не брали участі у
роботі позачергових сесій міської ради, оскільки вважають їх незаконними.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1723 (додаток 1).
36. СЛУХАЛИ:
ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МАЖАРИ ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що у зв’язку з пропуском депутатом Олександрійської міської ради
Мажарою Дмитром Володимировичем протягом календарного року 13 з 19 пленарних

засідань сесій Олександрійської міської ради, даним проектом рішення постійна комісія з
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності,
місцевого самоврядування пропонує внести пропозицію до Олександрійської міської
виборчої комісії щодо відкликання депутата Олександрійської міської ради Мажари Дмитра
Володимировича.
При цьому доручити міському голові Цапюку С.К. направити рішення
Олександрійської міської ради про відкликання депутата Олександрійської міської ради
Мажари Дмитра Володимировича до Олександрійської міської виборчої комісії для
прийняття рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, Не визначилась.
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних Не визначилась.
відносин,
архітектури,
містобудування, раціонального
використання
природних
ресурсів
Всі інші комісії
Схвалили проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Чеботарьов В.В., керуючий справами виконавчого комітету міської ради:
Надав депутатам коментар щодо проведення процедури відкликання депутата міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1724 (додаток 1).
36. СЛУХАЛИ:
ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
САЙКА ЄВГЕНА ГАРІЙОВИЧА.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що у зв’язку з пропуском депутатом Олександрійської міської ради Сайком
Євгеном Гарійовичем протягом календарного року 14 з 19 пленарних засідань сесій
Олександрійської міської ради, проектом рішення постійна комісія з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування пропонує внести пропозицію до Олександрійської міської виборчої комісії
щодо відкликання депутата Олександрійської міської ради Сайка Євгена Гарійовича.
При цьому доручити міському голові Цапюку С.К. направити рішення
Олександрійської міської ради про відкликання депутата Олександрійської міської ради
Сайка Євгена Гарійовича до Олександрійської міської виборчої комісії для прийняття
рішення.

ВИСТУПИЛИ:
Бугайченко І.М., депутат міської ради:
У зв’язку з відсутністю на пленарному засіданні сесії депутата Сайка Є.Г.
запропонував зняти з розгляду даний проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За зняття з розгляду проекту рішення.
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Висновки постійних комісій:
Комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та
гласності,
місцевого
самоврядування
Комісія з питань земельних відносин,
архітектури,
містобудування, раціонального
використання
природних
ресурсів
Всі інші комісії
-

Не визначилась.

Не визначилась.

Схвалили проект рішення.

ВИРІШИЛИ:
Зняти
з
розгляду
проект
рішення
«Про
відкликання
Олександрійськоїміської ради Сайка Євгена Гарійовича» (додаток 5).

депутата

Головуючий сесії:
Запропонував розгляд 33 питання порядку денного «Повідомлення депутатів міської
ради Дюбкіна А.Л., Дьячука С.С., Іванкова В.В.» перенести на наступну сесію міської ради.
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.
Оголосив соту сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучавДержавний ГімнУкраїни/

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
Г. МАРИНЕНКО
О. БУЦ

