ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
СТО ШОСТОЇ СЕСІЇ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
23 жовтня 2015 року

№ 106
м. Олександрія

Початок – 09.00
Закінчення – 10.00
Всього обрано депутатів – 48, з них:
Присутні – 37 чол. (додаток 2)
Відсутні – 11 чол. (додаток 3)
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської ради,
депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4).
Сто шосту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К.
Головуючий сесії повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибуло 37
депутатів.
Сто шоста сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин
4,5,9,12,14 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та на підставі розпорядження міського голови від 09 жовтня 2015 року № р-154-з
«Про скликання сто шостої сесії міської ради».
Сто 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
Бондар
Ольга Михайлівна
Буц
Олена Миколаївна

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

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

Пропозиція приймається.
Члени лічильної комісії:
Рожков
Микола Степанович
Гаращенко
Олег Васильович
Тарасенко
Леонід Федорович

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

ГОЛОСУВАЛИ:
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В.
Порядок денний:
1. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської
міської ради на 2016-2017 роки
2. Про затвердження Програми інформатизації Олександрійської міської ради на 20162017 роки
3. Про виконання та зняття з контролю рішень міської ради 6 скликання
4. Про внесення змін до складу редакційної колегії газети міської ради «Вільне Слово»
Доповідач:
Лоцман
- секретар міської ради
Геннадій Григорович
5. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік
6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року
Доповідач:
Грищенко
- начальник фінансового управління міської ради
Олена Володимирівна
7. Про прийняття до комунальної власності 60-квартирного житлового будинку № 9-а по
пров. Чичеріна в місті Олександрії
Доповідач:
Литовченко
начальник
управління
житлово-комунального
Володимир
господарства, архітектури та містобудування міської ради
Володимирович
8. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2016 рік
Доповідач:
Балашов
- начальник архівного відділу міської ради
Сергій Олександрович
9. Про внесення змін та доповнень до міської комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки
Доповідач:
Назаренко
- начальник управління соціального захисту населення
Олена Анатоліївна
міської ради
10. Про втрату чинності рішення міської ради від 19.05.2006 № 31 «Про затвердження
Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів в одному приміщенні»
Доповідач:
Яременко
- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур
Світлана Петрівна
та адміністративних послуг міської ради
11. Про затвердження Положення про Олександрійський міський центр соціальних служб

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції
Доповідач:
Критіна
- начальник відділу соціальної роботи Олександрійського
Оксана Дмитрівна
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних
ділянок громадянам
Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста
Олександрії
Про продовження терміну на розробку документації з землеустрою
Про припинення договорів оренди земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про надання в оренду земельних ділянок
Про продовження на 2016 рік терміну дії Програми розвитку земельних відносин
м. Олександрії на 2007-2015 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки
і збори» щодо земельного податку для земель залізничного транспорту
Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що
підлягають приватизації (відчуженню)
Про перегляд розміру орендної плати за оренду нежитлових приміщень
Доповідач:
Купченко
- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
Олександр Павлович
міської ради
Інформація про виконання міських програм, затверджених рішеннями міської ради, за І
півріччя 2015 року
Різне

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного за основу.
Результати голосування:
«За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Запитав у присутніх чи є пропозиції до порядку денного.
Кравченко Б.Є., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про затвердження
Програми охорони навколишнього природного середовища м. Олександрії на 2016-2020
роки».

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію доповнити порядок денний проектом рішення «Про затвердження
Програми охорони навколишнього природного середовища м. Олександрії на 2016-2020
роки».
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Горошко А.О., депутат міської ради:
Запропонував доповнити питання №№ 12,14,15,21,25 пунктами, розглянутими
виконавчим комітетом 22.10.2015, а саме:
Питання № 12 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок» доповнити
пунктами:
1. Надати дозвіл БОЙЧУКУ Миколі Миколайовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0932 га за адресою: вул. Осипенка, 72.
2. Надати дозвіл ЄФІМОВІЙ Євдокії Леонтіївні на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) орієнтовною площею 0,0730 га за адресою: вул. Леоніда Пиженка, 13.
3. Надати дозвіл КОЛОМІЄЦЬ Ганні Миколаївні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0591 га за адресою: пров. Володимира
Скринника, 10.
4. Надати дозвіл КРАСНОГОЛОВУ Ігорю Олександровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0695 га за адресою: пров. Володимира
Скринника, 30.
5. Надати дозвіл МОСІЄНКО Нелі Іванівні на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) орієнтовною площею 0,0294 га за адресою: вул. Червоностудентскька, 85.
6. Надати дозвіл ОЛЬХОВИКУ Петру Романовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0635 га за адресою: вул. Космічна, 8.
7. Надати дозвіл ПИСЬМЕННИКОВІЙ Любові Іванівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0903 га за адресою: пров. Івана Богуна, 40.
8. Надати дозвіл САНДУЛУ Павлу Миколайовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0759 га за адресою: вул. Нижче-Польова, 43.
9. Надати дозвіл ЧАЛАУЗОВУ Юрію Івановичу, ЧАЛАУЗОВІЙ Ірині Анатоліївні,
ЧАЛАУЗОВІЙ Оксані Юріївні (23/50 частки) та СОКОРЄВУ Михайлу Юрійовичу
(27/50 частки) на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000
га за адресою: вул. Металістів, 13.
10. Надати дозвіл ЧЕКРІЗОВІЙ Євдокії Дмитрівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0879 га за адресою: пров. Верхній, 12.
11. Надати дозвіл ЧЕРНОВУ Віталію Івановичу (1/2 частки) та ЧЕРНОВІЙ Анжелікі
Юріївні (1/2 частки) на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0744
га за адресою: вул. Садова, 19.
12. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде визначена після
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок.
13. Вищевказаним особам необхідно протягом 6 місяців оформити технічні
документи по визначенню меж земельних ділянок.
Питання № 14 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення у власність земельних ділянок» доповнити пунктами:
1)
Погодити ПИСЬМЕННИКОВІЙ Людмилі Олександрівні 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. Гайдара, 126 для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради,
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1059 га (у т.ч. площею 0,1059 га – багаторічні
насадження, сади) по вул. Гайдара (суміжно з садибою № 126 для ведення садівництва за
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
2) Погодити СОКОРЄВУ Михайлу Юрійовичу у власність місце розташування
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0140 га (у т.ч. площею 0,0140 га – багаторічні
насадження, сади) по вул. Металістів (суміжно з садибою № 13) для ведення садівництва за
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3) Погодити ЧАЛАУЗОВІЙ Оксані Юріївні у власність місце розташування земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0140 га (у т.ч. площею 0,0140 га – багаторічні насадження,
сади) по вул. Металістів (суміжно з садибою № 13) для ведення садівництва за рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
4) Вищевказаним особам необхідно у 6-місячний термін оформити проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Питання № 15 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції» доповнити
пунктами:
1. Погодити
МАКОВЕЦЬКОМУ
Володимиру
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
вул. Крюківській, 56 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.
2. Погодити ПРОНІНУ Роману Станіславовичу, 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. Крюківській, 54
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 ФЕСУНУ Миколі Миколайовичу, 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. Крюківській, 52 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. Вищевказаним особам необхідно у 6-місячний термін оформити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Питання № 21 «Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Семашка
(суміжно з житловим будинком № 46)» доповнити пунктами:
1) Поновити ГЛАЗАРЄВІЙ Ганні Павлівні на 3 (три) роки договір оренди земельної
ділянки по вул. Семашка (суміжно з житловим будинком № 46) (кадастровий номер
3510300000:11:315:0049) площею 0,0033 га, наданої для обслуговування павільйону.
Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
Глазарєвій Ганні Павлівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про
поновлення терміну оренди земельної ділянки.
Питання № 25 «Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році» доповнити пунктами:
1) Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлову будівлю площею
5,29 кв.м за адресою: вул. 50 років Жовтня, 30а, яка знаходиться на балансовому обліку
комунального підприємства «Жигулі» та належить до комунальної власності територіальної
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп.
Витрати по підготовці до приватизації нежитлового приміщення покласти на покупця.
2) Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2015 році, нежитлову будівлю площею
33,54 кв.м за адресою: вул. Першотравнева, 17, яка знаходиться на балансовому обліку
комунального підприємства «Жигулі» та належить до комунальної власності територіальної
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп.
Витрати по підготовці до приватизації нежитлового приміщення покласти на покупця.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію доповнити питання порядку денного оголошеними доповненнями.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Гаращенко О.В., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про Програму
підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях
та організації приписки і призову у м. Олександрії "Призовник" на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію доповнити порядок денний проектом рішення «Про Програму
підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях
та організації приписки і призову у м. Олександрії "Призовник" на 2016 рік».
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.

Горошко А.О., депутат міської ради:
Запропонував доповнити порядок денний проектами рішень:
- Про погодження управлінню Олександрійської єпархії української православної
церкви ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;
- Про затвердження висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки по
вул. Семашка, 57-E.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію доповнити порядок денний оголошеними проектами рішень.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття порядку денного в цілому з проголосованими змінами.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Пропозиція приймається.
Головуючий сесії:
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв,
звернень.
Бондар О.М., депутат міської ради:
Зачитала звернення батьківського комітету та адміністрації Звенигородскьгого ЗНЗ та
секретаря Звенигородської сільської ради щодо відкриття додаткової групи у дитячому
садочку с. Марто-Іванівка.
Запропонувала вважати її виступ депутатським зверненням (депутатське звернення
від 27.10.2015 № 56).
1. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2016-2017 РОКИ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки,
напрями її реалізації та заходи.
Фінансовому управлінню міської ради доручається здійснювати фінансування
Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2016-2017
роки відповідно до затвердженого кошторису.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Голобородько В.В., депутат міської ради:
Попросив детальніше пояснити на які цілі будуть витрачатись кошти, заплановані на
виконання програми, та запропонував наразі зняти програму з розгляду для її грунтовного
вивчення та затвердження депутатами наступного скликання.

Головуючий сесії:
Пояснив, що програма розробляється як протокол намірів, тому депутати зможуть
відкорегувати кошторис та заходи програми.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Олександрійської
міської ради на 2016-2017 роки. Прийняти рішення міської ради № 1772 (додаток 1).
2. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2016-2017 РОКИ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму
інформатизації Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки та доручити фінансовому
управлінню міської ради передбачити кошти для фінансування даної програми у міському
бюджеті.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму інформатизації Олександрійської міської ради на 20162017 роки. Прийняти рішення міської ради № 1773 (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
ПРО ВИКОНАННЯ ТА ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 6
СКЛИКАННЯ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Поінформував депутатів про виконання рішень міської ради, запропонував
інформацію прийняти до відома та зняти з контролю рішення міської ради, термін дії яких
закінчився.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1774 (додаток 1).
4. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ГАЗЕТИ
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІЛЬНЕ СЛОВО».
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Доповів, що проектом рішення пропонується внести зміни до складу редакційної
колегії газети міської ради «Вільне Слово», затвердженого рішенням міської ради від
03.06.2013 № 1010, виключивши з неї Віряскіну С.М., депутата міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – не надала висновок,
постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального
господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1775 (додаток 1).
5. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК.
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Збільшити загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету за рахунок
перевиконання плану по доходах на суму 800000 грн, у тому числі загального фонду
міського бюджету на суму 752608 грн та спеціального фонду міського бюджету
на суму 47392 грн.
Провести внутрішній перерозподіл загального та спеціального фонду міського
бюджету та викласти додаток 2 у новій редакції.
Запропонувала на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 22 жовтня 2015 року № 422-р «Про затвердження розподілу
освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» доповнити
проект рішення пунктом: «Збільшити доходи та видатки міського бюджету за рахунок
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 210750 грн та
спрямувати на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому
числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними
комплексами з мультимедійними засобами навчання.»
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійні комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування та з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення – висновки не надали через
відсутність проекту рішення, постійна комісія міської ради з питань комунальної власності
та житлово-комунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з доповненням, запропонованим Грищенко О.В.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1776 (додаток 1).
6. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА
9 МІСЯЦІВ 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 9 місяців 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 Олександрійською об’єднаною державною
податковою інспекцією державної фіскальної служби України 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.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення – не надала висновок, постійна комісія міської ради з питань
комунальної власності та житлово-комунального господарства – не визначилась, всі інші
комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року.
Прийняти рішення міської ради № 1777 (додаток 1).

7. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 60-КВАРТИРНОГО
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 9-А ПО ПРОВ. ЧИЧЕРІНА В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідав: Литовченко В.В., начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради.
Доповів, що з метою належного утримання багатоквартирного житлового будинку
№ 9-а по провулку Чичеріна в місті Олександрії та забезпечення рівноцінних прав його
мешканцям щодо рівня і якості житлово-комунальних послуг виконавчий комітет міської
ради пропонує дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Олександрії з балансу військової частини 2269 Національної гвардії України на баланс
комунального підприємства «Житлогосп» 60-квартирного житлового будинку по провулку
Чичеріна № 9-а в місті Олександрії загальною площею 4403,0 м2, житловою площею
1921,4 м2, площею прибудинкової території 3335,0 м2, балансовою (первісною) вартістю
4726264,00 грн, залишковою вартістю 2462314,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1778 (додаток 1).
8. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2016
РІК.
Доповідав: Балашов С.О., начальник архівного відділу міської ради.
Доповів, що з метою створення належних умов для зберігання, поповнення,
використання архівних документів та забезпечення соціально-правового захисту юридичних
осіб і громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ міста виконавчий
комітет міської ради пропонує затвердити Програму розвитку архівної справи м. Олександрії
на 2016 рік. Фінансовому управлінню міської ради передбачити кошти на виконання
Програми.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2016 рік.
Прийняти рішення міської ради № 1779 (додаток 1).
9. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ
ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПОРАНЕНИХ
УЧАСНИКІВ АТО ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ НА 2014-2015 РОКИ.
Доповідала: Назаренко О.А., начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни та доповнення
до міської комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від
23.01.2015 № 1525, а саме: назву Програми викласти у новій редакції: «Міська комплексна
програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей
загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки» та внести зміни
до напрямів реалізації та заходів Програми, виклавши їх у новій редакції, та доповнити їх
розділом ІІІ «Соціальна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1780 (додаток 1).
10. СЛУХАЛИ:
ПРО ВТРАТУ ЧИННОСТІ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 19.05.2006 № 31
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВИХ
ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ».
Доповідала: Яременко С.П., начальник управління дозвільно-погоджувальних
процедур та адміністративних послуг міської ради.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує вважати таким, що втратило
чинність рішення міської ради від 19 травня 2006 року № 31 «Про затвердження Порядку
взаємодії представників місцевих дозвільних органів в одному приміщенні».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1781 (додаток 1).
11. СЛУХАЛИ:
ПРО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В НОВІЙ
РЕДАКЦІЇ.
Доповідала: Критіна О.Д., начальник відділу соціальної роботи Олександрійського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Положення про
Олександрійський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій
редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про Олександрійський міський центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції. Прийняти рішення міської ради № 1782
(додаток 1).
12. 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 на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж
земельних ділянок.
Запропонував підтримати проект рішення із врахуванням доповнення, оголошеного
депутатом Горошком А.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.

Головуючий сесії:
Оголосив власну заяву про наявність конфлікту інтересів, повідомив, що участі у
голосуванні з цього питання приймати не буде.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції, оголошеної депутатом
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1783 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» № 1784 (додаток 1).
13. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО 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 передати безоплатно у
власність земельні ділянки громадянам міста.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1785 (додаток 1).
14. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок.
Запропонував підтримати проект рішення із врахуванням доповнення, оголошеного
депутатом Горошком А.О.
Повідомив, що постійна комісія з питань приватизації майна, житла, землі зняла свій
висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, постійна комісія з питань приватизації майна,
житла, землі – відхилила проект рішення, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції, оголошеної депутатом
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1786 (додаток 1).
15. 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 виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на розробку
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам
антитерористичної операції.
Запропонував підтримати проект рішення із врахуванням доповнення, оголошеного
депутатом Горошком А.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції, оголошеної депутатом
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1787 (додаток 1).
16. 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 Петришак Д.В.
проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по пров. Нахімова, 5 для
будівництва та обслуговування майстерні сервісного обслуговування автомобілів та змінити
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0891 га по пров. Нахімова, 5, яка
знаходиться у її власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на підставі Державного акта на право власності від
14.11.2007 серія КР № 107434 на будівництво та обслуговування будівель.

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1788 (додаток 1).
17. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ.
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 ділянкина умовах особистого строкового сервітуту.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1789 (додаток 1).
18. СЛУХАЛИ:
ПРО
ПОПЕРЕДНЄ
ПОГОДЖЕННЯ
МІСЦЯ
РОЗТАШУВАННЯ
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує:
Погодити Гориславець Н.Г. місце розташування земельної ділянки площею 0,0050 га
по вул. Карла Лібкнехта (біля будівлі № 81) в тимчасове користування терміном на 10 років
на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди за рахунок
земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради.
Погодити Касєєву В.К. місце розташування земельної ділянки площею 0,0090 га по
вул. Пролетарській (біля будівлі № 44) в тимчасове користування терміном на 15 років на
умовах особистого строкового сервітуту для розміщення групи тимчасових споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради.

Запропонував при прийнятті рішення врахувати службову записку управління
приватизації, оренди майна та землі міської ради щодо уточнення терміну у пункті 1 з «10
років» на «3 роки».
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування запропонувала схвалити
та доповнити або змінити проект рішення – у пункті 2 встановити термін 5 років, з питань
комунальної власності та житлово-комунального господарства – не визначилась, всі інші
комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради та постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого
самоврядування.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1790 (додаток 1).
19. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ З
ЗЕМЛЕУСТРОЮ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити Денисенко Л.В.
на 6 місяців з дати прийняття рішення термін на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0695 га за адресою: вул. Анрі Барбюса, 33,
наданий рішенням міської ради від 17.10.2014 № 1476.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1791 (додаток 1).

20. 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 договори оренди
земельних ділянок.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1792 (додаток 1).
21. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує поновити договори оренди
земельних ділянок.
Запропонував підтримати проект рішення з урахуванням пропозиції, оголошеної
депутатом Горошком А.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики,
правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування запропонувала схвалити
та доповнити або змінити проект рішення – у пункті 6 встановити термін 10 років, з питань
комунальної власності та житлово-комунального господарства – не визначилась, всі інші
комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції, оголошеної депутатом
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1793 (додаток 1).
22. СЛУХАЛИ:
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати в оренду земельні
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Ассагай» строком на 10 років площею
0,1996 га за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 18 та площею 0,0720 га за
адресою: м. Олександрія, Дніпропетровське шосе, 17 для будівництва автозаправної станції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1794 (додаток 1).
23. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ НА 2016 РІК ТЕРМІНУ ДІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2007-2015 РОКИ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити на 2016 рік
термін дії Програми розвитку земельних відносин м. Олександрії на 2007-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 10.10.2007 № 488, зі змінами та доповненнями, та
викласти назву Програми в редакції: «Програма розвитку земельних відносин м. Олександрії
на 2007-2016 роки».
Також пропонується передбачити на 2016 рік видатки по Програмі розвитку
земельних відносин м. Олександрії на 2007-2016 роки, а саме: оцінку земельних ділянок у
сумі 30,0 тис.грн, інвентаризацію земель у сумі 149,49 тис.грн, землевпорядні роботи по
проведенню зміни категорії земельної ділянки, яка є залишковою траншеєю вуглерозрізу
«Байдаківський», у сумі 110,03 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1795 (додаток 1).

24. СЛУХАЛИ:
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 23.01.2015 № 1528
«ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ» ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ
ЗЕМЕЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до додатка до
рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» зі змінами
відповідно до рішення міської ради від 27.05.2015 № 1685 «Про розгляд земельних питань»
щодо розміру земельного податку для земель залізничного транспорту, замінивши у пункті
1.3 додатка «Плата за землю» абзац «Встановити для земель залізничного транспорту ставку
земельного податку у розмірі 3% до нормативної грошової оцінки земельних ділянок» на
наступне: «Встановити з 01.01.2016 для земель залізничного транспорту ставку земельного
податку у розмірі 0,5% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок».
Та встановити, що у 2015 році земельний податок для земель залізничного транспорту
розраховується відповідно до ст. 276 Податкового кодексу України в редакції від 02.12.2010
№ 2755-VI із змінами і доповненнями без врахування змін, внесених Законом України від
28.12.2014 № 71-VIII (застосовується ставка 25% від суми земельного податку, який
становив 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки).
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1796 (додаток 1).
25. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ (ВІДЧУЖЕННЮ).
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити перелік об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації
(відчуженню).
Запропонував підтримати проект рішення з урахуванням пропозиції, оголошеної
депутатом Горошком А.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому з урахуванням пропозиції, оголошеної депутатом
Горошком А.О.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1797 (додаток 1).
26. СЛУХАЛИ:
ПРО ПЕРЕГЛЯД РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити публічному
акціонерному товариству «Ліки Кіровоградщини» орендну плату у розмірі 1 гривні на місяць
з 01 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року за оренду нежитлових приміщень,
розташованих за адресою: м. Олександрія, вул. Семашка, 15, загальною площею 27,6 кв.м та
35,6 кв.м.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1798 (додаток 1).
27. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ПРОГРАМ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ
РІШЕННЯМИ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ.
Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради.
Поінформував депутатів про поточний стан виконання міських програм,
затверджених рішеннями міської ради, за І півріччя 2015 року.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За взяття інформації до відома.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію до відома (додаток 6).

Головуючий сесії:
Оголосив перерву на 10 хв. Для розгляду позачергових питань у постійних комісіях.
/після перерви/
28. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2016-2020 РОКИ.
Доповідав: Литовченко В.В., начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму охорони
навколишнього природного середовища м. Олександрії на 2016-2020 роки та план заходів з
реалізації Програми. Фінансовому управлінню міської ради передбачити кошти на виконання
Програми у межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з питань
формування міського бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житловокомунального господарства – не визначилась, всі інші комісії схвалили проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища
м. Олександрії на 2016-2020 роки. Прийняти рішення міської ради № 1799 (додаток 1).
29. СЛУХАЛИ:
ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРИПИСКИ І ПРИЗОВУ У М. ОЛЕКСАНДРІЇ «ПРИЗОВНИК» НА 2016 РІК.
Доповідав: Ганжа В.Р., начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи міської
ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити Програму
підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях
та організації приписки і призову у м. Олександрії «Призовник» на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення – не надала висновок, всі інші комісії схвалили проект
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1800 (додаток 1).
30. СЛУХАЛИ:
ПРО ПОГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ РЕМОНТНИХ РОБІТ В ОРЕНДОВАНИХ
ПРИМІЩЕННЯХ.
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради.
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити управлінню
Олександрійської єпархії української православної церкви проведення ремонтних робіт в
орендованих приміщеннях, за адресами: Кіровоградське шосе, 127, площею 788,0 кв.м, вул.
Радянська, 1, площею 719,8 кв.м, пл. Леніна, 7, площею 227,8 кв.м.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення – не надала висновок, всі інші комісії схвалили проект
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1801 (додаток 1).
31. СЛУХАЛИ:
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. СЕМАШКА, 57-E.
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: вул. Семашка, 57-Е площею 0,0075
га у сумі 25379,00 гривень без ПДВ.
Вважати експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки ціною її продажу
шляхом викупу. Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради
здійснити підготовку матеріалів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
вищевказаної земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття проекту рішення за основу.
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Висновки постійних комісій:
Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення – не надала висновок, всі інші комісії схвалили проект
рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
За проект рішення в цілому.
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення міської ради № 1802 (додаток 1).
Головуючий сесії:
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.
Оголосив сто шосту сесію міської ради 6 скликання закритою.
/прозвучав Державний Гімн України/

Головуючий сесії

С. ЦАПЮК

Секретаріат сесії

О. ГОЛОВАЧОВА
О. БОНДАР
О. БУЦ

