ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 15 січня 2021 року

№1

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання об 11.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- директор НВК «Олександрійський колегіум спеціалізована
школа»

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
ради

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської
ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЖОСАН
Роман Олександрович

- голова постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції

ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

- голова постійної комісії міської ради з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

- голова депутатської фракції Політичної партії «Опозиційна
платформа «ЗА ЖИТТЯ» в Олександрійській міській раді

МАКАРЕНКО
Сергій Дмитрович

- голова постійної комісії міської ради з питань приватизації
майна, житла, землі та регулювання земельних відносин

МАТВІЄНКО
Михайло Володимирович

- голова постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального
використання природних ресурсів

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
БЄЛОВ
Сергій Павлович

- голова Громадської спілки «Незалежна громадська рада міста
Олександрії», голова громадської організації «Закон і
правопорядок»

КОВТУН
Лідія Іллівна

- голова Олександрійської міської організації Всеукраїнської
громадської організації «Захист дітей війни»

ПРОХОРЕНКО
Юрій Вікторович

- фізична особа-підприємець
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ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- заступник начальника юридичного управління міської ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГЛЕЙЗЕР
Тетяна Андріївна

- заступник начальника управління охорони здоров’я міської
ради

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської
ради

КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна
та землі міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар,
головний
спеціаліст
управління
інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської
ради

МАРЮХНО
Юрій Сергійович

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
міської ради

ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

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

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- стажист на посаду начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

та
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ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

ГОЛОБОРОДЬКО
Віктор Валентинович

- директор інформаційного агентства «Новий громадянин»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про зміну повного найменування Головківського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області

2.

Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області

3.

Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу дошкільної освіти
«Колосок» Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області

4.

Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Приютівської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області

5.

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського
району Кіровоградської області

6.

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу дошкільної освіти
«Колосок» Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

7.

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності
комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я
Олександрійської міської ради
Доповідач:
ГЛЕЙЗЕР
Тетяна Андріївна

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради
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8.

Про міську програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб в
ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській області на 20212025 роки

9.

Про
затвердження
Комплексної
програми
профілактики
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- заступник начальника
міської ради

юридичного

злочинності

управління

10.

Про затвердження мережі та графіків руху автобусних маршрутів загального
користування в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному
режимі руху

11.

Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на
автобусному маршруті загального користування

12.

Про мораторій на штрафні санкції

13.

Про графік руху на міських автобусних маршрутах загального користування на час
локдауну
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

14.

Про затвердження Порядку надання грошової допомоги жителям Олександрійської
територіальної громади та складу комісії з надання грошової допомоги жителям
Олександрійської територіальної громади

15.

Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради

16.

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 29.12.2020 № 705

17.

Про затвердження тимчасового Порядку проведення компенсаційних виплат
перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському
автомобільному транспорті загального користування в новій редакції
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

18.

Про затвердження оновленого складу комісії сприяння дотримання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради

19.

Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони
культурної спадщини та місцевої символіки
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради
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20.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

21.

Про оренду земельних ділянок

22.

Про звільнення від сплати земельного податку

23.

Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 2а

24.

Про інвентаризацію земель

25.

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту

26.

Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного ліцею

27.

Про проведення земельних торгів

28.

Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

29.

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

30.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу

31.

Про скасування п. 1 рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 № 606 «Про
продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів»

32.

Про утворення погоджувальної комісії по розгляду спорів з приводу суміжного
землекористування громадян

33.

Про розміщення гаражів
Доповідач:
КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

34.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 листопада
2020 року № 594 «Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі
збирання та вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових
будинків м. Олександрії»

35.

Про надання дозволу на захоронення твердих побутових та нетоксичних відходів

36.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу
Доповідач:
ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

37.

- заступник
начальника
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради

Про нагородження Болілого О.Є.
Доповідач:
ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
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1. С Л У Х А Л И :

Про зміну повного найменування Головківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної
освіти Приютівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 1 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 2 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу
дошкільної освіти «Колосок» Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 3 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу
дошкільної
освіти
Приютівської
селищної
ради
Олександрійського району Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 4 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 5 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського
закладу дошкільної освіти «Колосок» Приютівської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 6 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та
штатної
чисельності
комунальних
підприємств,
підпорядкованих
управлінню
охорони
здоров’я
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Глейзер Т.А. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 7 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про міську програму поліпшення умов тримання затриманих і
взятих під варту осіб в ізоляторі тимчасового тримання № 5
ГУНП в Кіровоградській області на 2021-2025 роки

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – заступник начальника юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 8 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Комплексної програми профілактики
злочинності Олександрійської територіальної громади на 20212025 роки

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – заступник начальника юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 9 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження мережі та графіків руху автобусних
маршрутів загального користування в межах Олександрійської
територіальної громади у звичайному режимі руху

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 10 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного
перевізника на автобусному маршруті загального користування

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 11 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про мораторій на штрафні санкції

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Хворостина
А.Л.,
Кузьменко С.А.

Кузьменко

Т.В.,

Заріцький

В.В.,

За результатами обговорення внесена пропозиція доповнити п.1
проекту рішення фразою «…крім порушення регулярності руху
та невиконання рейсів…»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Ковальчук В.І.)
Прийняти рішення № 12 з доповненням (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про графік руху на міських автобусних маршрутах загального
користування на час локдауну

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував затвердити графік руху на міських автобусних
маршрутах загального користування на час локдауну з
15.01.2021 та доповнити графік руху для автобусного маршруту
№ 5/4 пільговими рейсами, а саме: вівторок і четвер – 11.40» та
12.20»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
14. С Л У Х А Л И :

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами та доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 13 зі змінами та доповненням (додається)
Про затвердження Порядку надання грошової допомоги
жителям Олександрійської територіальної громади та складу
комісії з надання грошової допомоги жителям Олександрійської
територіальної громади
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 13 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 15 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від
29.12.2020 № 705

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 16 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження
тимчасового
Порядку
проведення
компенсаційних виплат перевізникам за пільгове перевезення
окремих категорій громадян у міському автомобільному
транспорті загального користування в новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 17 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про затвердження оновленого складу комісії сприяння
дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні
організації при виконавчому комітеті міської ради

ДОПОВІДАВ:

Писаревський Є.А. – начальник відділу внутрішньої політики
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
19. С Л У Х А Л И :

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 18 (додається)
Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань
топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Писаревський Є.А. – начальник відділу внутрішньої політики
міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 19 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 20 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради
Інформувала про висновки постійної комісії міської ради з
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання
земельних відносин та запропонувала внести зміни в п.п. 1, 2, 3
проекту рішення, які викласти у новій редакції, а саме:
1) Відмовити ГО «Олександрійська молода сила» у встановленні
до 31.12.2021 орендної ставки за оренду земельної ділянки по
вул. Діброви, 44 площею 0,0944 га, наданої для обслуговування
нежитлової будівлі, у розмірі 1% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
2) Відмовити Галькуну В.А. у встановлені орендної ставки за
оренду земельної ділянки по просп. Соборному, 66 площею
0,0152 га із земельної ділянки загальною площею 0,0817 га,
наданої для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі
та гаража, у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3) Змінити термін поновлення сільськогосподарському
товариству з обмеженою відповідальністю «Гірник» договору
оренди
земельної
ділянки
на
колишній
території
Звенигородської сільської ради площею 23,2786 га, наданої для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 10 на
7 років.
Змінити орендну ставку з 9% на 12% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 21 зі змінами (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради
Інформувала про висновки постійної комісії міської ради з
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання
земельних відносин та запропонувала внести зміни в п.п. 1, 2
проекту рішення, які викласти у новій редакції, а саме:
1) Відмовити КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської ради у звільненні від
сплати земельного податку на 2021 рік за користування
земельною ділянкою площею 0,5281 по вул. Діброви, 77, яка
перебуває у постійному користуванні підприємства.
2) Відмовити КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради у звільненні від сплати
земельного податку на 2021 рік за користування земельною
ділянкою площею 4,0176 га по вул. Ярмарковій, 15, яка
перебуває у постійному користуванні підприємства.

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 22 зі змінами (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 2а

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 23 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про інвентаризацію земель

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
25. С Л У Х А Л И :

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 24 (додається)
Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 25 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про розгляд клопотання Олександрійського професійного
аграрного ліцею

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 2 (Ципуринда І.М.,
Хворостина А.Л.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 26 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Хворостина А.Л.)
Прийняти рішення № 27 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 28 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку
першого типу

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради
Інформувала про висновки постійної комісії міської ради з
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання
земельних відносин та запропонувала доповнити проект
рішення пунктом 4, а саме:
«4.
Зобов’язати
керівників
комунальних
підприємств
«Олександрійська оптова база» та «Будинок побуту» провести
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переоцінку нерухомого майна, що обліковується на балансі
підприємств, для врахування уточнених відомостей при
оголошенні аукціону».
ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 29 з доповненням (додається)

30. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
першого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 30 (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про скасування п. 1 рішення виконавчого комітету від
24.11.2020 № 606 «Про продовження договорів оренди шляхом
проведення аукціонів»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 31 (додається)

32. С Л У Х А Л И :

Про утворення погоджувальної комісії по розгляду спорів з
приводу суміжного землекористування громадян

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 32 (додається)

33. С Л У Х А Л И :

Про розміщення гаражів

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Жосан Р.О., Заріцький В.В., Кузьменко С.А.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 33 (додається)

34. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 24 листопада 2020 року № 594 «Про проведення
конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та
вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних
житлових будинків м. Олександрії»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 34 (додається)

35. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на захоронення твердих побутових та
нетоксичних відходів

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ципуринда І.М., Хворостина
Макаренко С.Д., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

А.Л.,

Кузьменко

Т.В.,

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 3 (Ципуринда І.М.,
Ющик Є.С., Хворостина А.Л.)
Прийняти рішення № 35 (додається)

36. С Л У Х А Л И :

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського
матеріального запасу

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 36 (додається)

37. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Болілого О.Є.

ДОПОВІДАВ:

Чемерис І.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 37 (додається)
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ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про мораторій на штрафні санкції
(питання № 12 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Хворостина
А.Л.,
Кузьменко С.А.

Кузьменко

Т.В.,

Заріцький

В.В.,

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.1 фразою «…крім
порушення регулярності руху та невиконання рейсів…»

2. С Л У Х А Л И :

Про графік руху на міських автобусних маршрутах загального
користування на час локдауну
(питання № 13 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами та доповненням, а саме:
затвердити графік руху на міських автобусних маршрутах
загального користування на час локдауну з 15.01.2021 та
доповнити графік руху для автобусного маршруту № 5/4
пільговими рейсами, а саме: вівторок і четвер – 11.40» та 12.20»

3. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 21 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.п. 1, 2, 3, які викласти у
новій редакції, а саме:
1) Відмовити ГО «Олександрійська молода сила» у встановленні
до 31.12.2021 орендної ставки за оренду земельної ділянки по
вул. Діброви, 44 площею 0,0944 га, наданої для обслуговування
нежитлової будівлі, у розмірі 1% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
2) Відмовити Галькуну В.А. у встановлені орендної ставки за
оренду земельної ділянки по просп. Соборному, 66 площею
0,0152 га із земельної ділянки загальною площею 0,0817 га,
наданої для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі
та гаража, у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
3) Змінити термін поновлення сільськогосподарському
товариству з обмеженою відповідальністю «Гірник» договору
оренди
земельної
ділянки
на
колишній
території
Звенигородської сільської ради площею 23,2786 га, наданої для
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ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 10 на
7 років.
Змінити орендну ставку з 9% на 12% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
4. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку
(питання № 22 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.п. 1, 2, які викласти у новій
редакції, а саме:
1) Відмовити КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської ради у звільненні від
сплати земельного податку на 2021 рік за користування
земельною ділянкою площею 0,5281 по вул. Діброви, 77, яка
перебуває у постійному користуванні підприємства.
2) Відмовити КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради у звільненні від сплати
земельного податку на 2021 рік за користування земельною
ділянкою площею 4,0176 га по вул. Ярмарковій, 15, яка
перебуває у постійному користуванні підприємства.

5. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку
першого типу
(питання № 29 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням пунктом 4, а саме:
«4.
Зобов’язати
керівників
комунальних
підприємств
«Олександрійська оптова база» та «Будинок побуту» провести
переоцінку нерухомого майна, що обліковується на балансі
підприємств, для врахування уточнених відомостей при
оголошенні аукціону».

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

