ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 28 січня 2021 року

№2

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання об 11.30 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

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

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

ПАНІБРАТЕНКО
Олег Іванович

- голова постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ГРІНЧАК
Олена Анатоліївна

- директор
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії

ЗУБАХА
Валентина Миколаївна

- фізична особа - підприємець

КІЯШКО
Олександр Сергійович

- директор КП «Олександрійський центральний ринок»
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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

ЄРМОЛЮК
Ігор Васильович

- начальник управління з питань цивільного захисту міської
ради

КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

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

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

- начальник управління житлово-комунального господарства,
архітектури та містобудування міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЩЕРБИНА
Олег Миколайович

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

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ЯЦЕНКО
Сергій Володимирович

- директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

та
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ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- журналіст ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про довлаштування на виховання і спільне проживання до дитячого будинку
сімейного типу Кузьміних малолітніх Ткаченко Т.О., Ткаченка Б.Ф., Хоменко В.В.

2.

Про втрату статусу дитини-сироти

3.

Про надання статусу малолітньому Воєводіну Д.А., встановлення над ним опіки та
призначення опікуна

4.

Про надання статусу малолітньому Монастирському Ю.В., встановлення над ним
опіки та призначення опікуна

5.

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою
Сєдих Е.-М.І.

6.

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою
Мочаловою К.В.

7.

Про надання неповнолітньому Голосенку К.Д. статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування

8.

Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

9.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування
приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді
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10.

Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунок кількості
пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних
маршрутах загального користування у грудні 2020 року
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

11.

Про затвердження Положення про підготовку та видання Календаря знаменних і
пам’ятних дат Олександрійської територіальної громади

12.

Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

13.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

Про затвердження актів прийому-передачі майна з комунальної власності
Приютівської селищної ради до комунальної власності Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

14.

Про зміну найменування Олександрійського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

15.

Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського міського
центру соціальних служб
Доповідач:
ЯЦЕНКО
Сергій Володимирович

- директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

16.

Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2020 рік

17.

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за 2020 рік

18.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.10.2020 № 527

19.

Про погодження режиму роботи магазину «Дніпро»

20.

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2021 рік»

21.

Про скасування рішення виконавчого комітету від 25.06.2020 № 325 «Про визначення
суб’єкта для організації та утримання майданчиків для паркування та погодження
розрахунків тарифу»

22.

Про затвердження складу конкурсного комітету
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Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

23.

Про основні заходи цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на
2021 рік

24.

Про проект Програми цивільного захисту Олександрійської територіальної громади
на 2021-2025 роки
Доповідач:
ЄРМОЛЮК
Ігор Васильович

- начальник управління з питань цивільного захисту
міської ради

25.

Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки

26.

Про затвердження об’єктів та видів робіт для організації громадських робіт у
2021 році
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- заступник начальника
міської ради

юридичного

управління

27.

Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 24.12.2020 № 54
«Про затвердження структури територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції»

28.

Про прийняття майна комунальної власності комунальної установи «Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» до комунальної
власності Олександрійської міської ради Кіровоградської області

29.

Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області» шляхом приєднання до
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії
Доповідач:
ГРІНЧАК
Олена Анатоліївна

- директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії

30.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 118 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 118»

31.

Про відміну конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення
твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

- начальник
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
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32.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

33.

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

34.

Про оренду земельних ділянок

35.

Про доповнення до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

36.

Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Нечерди, 4 в постійне користування

37.

Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення
переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»

38.

Про проведення земельних торгів

39.

Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання
міської програми приватизації за 2020 рік

40.

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 47 «Про прийняття
земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади в особі
Олександрійської міської ради»

41.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності

42.

Про прийняття майна КП «Водолій» Приютівської селищної ради з комунальної
власності Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області до комунальної власності Олександрійської міської ради

43.

Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної власності
Олександрійської міської ради
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

44.

Про затвердження передавального акта «Олександрійської селищної ради» міста
Олександрії Кіровоградської області

45.

Про затвердження передавального акта Звенигородської сільської ради

46.

Про затвердження зразків та описів
Олександрійської міської ради
Доповідач:
СКЛЯР
Юрій Анатолійович

47.

кутових штампів

і печаток старост

- начальник юридичного управління міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»
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Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

48.

Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 жовтня по 30 грудня
2020 року

49.

Інформація про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету за
IV квартал 2020 року
Доповідач:
ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- керуючий справами виконавчого комітету

Про довлаштування на виховання і спільне проживання до
дитячого будинку сімейного типу Кузьміних малолітніх
Ткаченко Т.О., Ткаченка Б.Ф., Хоменко В.В.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 38 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про втрату статусу дитини-сироти

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 39 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітньому Воєводіну
встановлення над ним опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Д.А.,

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 40 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітньому Монастирському Ю.В.,
встановлення над ним опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 41 (додається)

9
5. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над
неповнолітньою Сєдих Е.-М.І.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 42 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над
неповнолітньою Мочаловою К.В.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 43 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про надання неповнолітньому Голосенку К.Д. статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 44 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 45 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним
транспортом загального користування приміського сполучення в
Олександрійській територіальній громаді

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 46 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження результатів обстеження маршрутів і
перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до
законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних
маршрутах загального користування у грудні 2020 року

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 47 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про підготовку та видання
Календаря знаменних і пам’ятних дат Олександрійської
територіальної громади

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 48 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат
м. Олександрії на 2021 рік

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 49 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження актів прийому-передачі майна з комунальної
власності Приютівської селищної ради до комунальної власності
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 50 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про зміну найменування Олександрійського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ДОПОВІДАВ:

Яценко С.В. – директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 51 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження
структури,
загальної
чисельності
Олександрійського міського центру соціальних служб

ДОПОВІДАВ:

Яценко С.В. – директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 52 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами міської ради за
2020 рік

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 53 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за
2020 рік

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 54 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
16.10.2020 № 527

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 55 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про погодження режиму роботи магазину «Дніпро»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Зубаха В.М., Ковальчук В.І., Ципуринда І.М.,
Матвієнко М.В., Авраменко О.М., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 4 (Ковальчук В.І., Ципуринда І.М.,
Хворостина А.Л., Авраменко О.М.,); «Утримались» - 1
(Скрипник Н.О.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 56 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального
розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 57 (додається)
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21. С Л У Х А Л И :

Про скасування рішення виконавчого комітету від 25.06.2020
№ 325 «Про визначення суб’єкта для організації та утримання
майданчиків для паркування та погодження розрахунків
тарифу»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Жосан Р.О., Хворостина А.Л., Заріцький В.В., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 58 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу конкурсного комітету

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 59 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про основні заходи цивільного захисту Олександрійської
територіальної громади на 2021 рік

ДОПОВІДАВ:

Єрмолюк І.В. – начальник управління з питань цивільного
захисту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 60 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про проект Програми цивільного захисту Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки

ДОПОВІДАВ:

Єрмолюк І.В. – начальник управління з питань цивільного
захисту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 61 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень
суду на 2021-2025 роки

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 62 (додається)
Про затвердження об’єктів та видів робіт для організації
громадських робіт у 2021 році
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Волков Г.Е. – заступник начальника юридичного управління
міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 63 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від
24.12.2020 № 54 «Про затвердження структури територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії у новій редакції»

ДОПОВІДАВ:

Грінчак О.А. – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 64 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про прийняття майна комунальної власності комунальної
установи «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області» до
комунальної власності Олександрійської міської ради
Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Грінчак О.А. – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 65 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг)
Приютівської
селищної
ради
Олександрійського району Кіровоградської області» шляхом
приєднання
до
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Грінчак О.А. – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 66 (додається)
Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
проспекту Соборному, 118 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 118»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 67 (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про відміну конкурсу на визначення виконавців послуг зі
збирання та вивезення твердих побутових відходів з
багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ВИСТУПИЛИ:

Лоцман Г.Г., Бандурко Т.В., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 68 (додається)

32. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 69 (додається)

33. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
Інформував про висновки постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних
відносин та запропонував внести зміни до п.п. 2, 3, 4 проекту
рішення, а саме:
- у п. 2 змінити термін надання ТОВ «Виробничо-комерційна
фірма «Оксамит» в тимчасове користування на умовах
особистого строкового сервітуту земельної ділянки по
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для
розміщення тимчасової споруди площею 0,0017 га з «5 років» на
«до 31.12.2022»;
- п.3 викласти в редакції: «Відмовити у продовженні на 6 місяців
терміну дії дозволу, наданого ТОВ «Виробничо-комерційна
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фірма «Оксамит» на розробку технічної документації по
об’єднанню земельних ділянок площею 0,0006 га та 0,0017 га по
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для
подальшого оформлення договору особистого строкового
сервітуту на земельну ділянку загальною площею 0,0023 га»;
- п.4 викласти в редакції: «Відмовити у продовженні на 6 місяців
термін дії дозволу, наданого ТОВ «Виробничо-комерційна
фірма «Оксамит» на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею
0,0008 га по просп. Соборному (біля житлового будинку № 19)
для уточнення конфігурації та площі земельної ділянки».
ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 70 зі змінами (додається)

34. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
Інформував про висновки постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних
відносин та запропонував внести зміни до п.2 проекту рішення,
а саме:
- п.2 викласти в редакції «Відмовити Годжаєву Ф.О.-О. у
встановленні до 31.12.2021 орендної ставки за оренду земельної
ділянки по вул. Братській, 121 площею 0,0903 га, наданої для
обслуговування магазину та кондитерського цеху, у розмірі 1%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 71 зі змінами (додається)

35. С Л У Х А Л И :

Про доповнення до Методики розрахунку орендної плати за
комунальне майно

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 72 (додається)
Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Нечерди, 4 в
постійне користування
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 73 (додається)

37. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977
«Про визначення переліку орендарів, що надають соціально
важливі послуги населенню»

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 74 (додається)

38. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 75 (додається)

39. С Л У Х А Л И :

Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської
ради про виконання міської програми приватизації за 2020 рік

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 76 (додається)

40. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 47
«Про
прийняття
земельних
ділянок
у
власність
Олександрійської
територіальної
громади
в
особі
Олександрійської міської ради»

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ципуринда І.М., Кузьменко С.А.

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Ципуринда І.М.)
Прийняти рішення № 77 (додається)
Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

17
ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 78 (додається)

42. С Л У Х А Л И :

Про прийняття майна КП «Водолій» Приютівської селищної
ради з комунальної власності Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області до
комунальної власності Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 79 (додається)

43. С Л У Х А Л И :

Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської
селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області до комунальної власності Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 80 (додається)

44. С Л У Х А Л И :

Про затвердження передавального акта «Олександрійської
селищної ради» міста Олександрії Кіровоградської області

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. – начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 81 (додається)

45. С Л У Х А Л И :

Про затвердження
сільської ради

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. – начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

передавального

акта

Звенигородської

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 82 (додається)

46. С Л У Х А Л И :

Про затвердження зразків та описів кутових штампів і печаток
старост Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. – начальник юридичного управління міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 83 (додається)

47. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади
на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 84 (додається)

48. С Л У Х А Л И :

Про розпорядження міського голови, прийняті в період
з 01 жовтня по 30 грудня 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Завалій С.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома

49. С Л У Х А Л И :

Інформацію про стан виконання протокольних доручень
виконавчого комітету за IV квартал 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Завалій С.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.
1. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) забезпечити виконання у встановлені терміни та у повному
обсязі завдань, визначених протокольними дорученнями
виконавчого комітету;
2) забезпечити надання у встановлені терміни узагальненої
інформації про виконання протокольних доручень виконавчого
комітету керуючому справами виконавчого комітету.
2. Загальному відділу управління справами міської ради:
1) надавати методичну допомогу з питань удосконалення роботи
з документами, організації контролю за їх виконанням;
2) врахувати надані виконавчими органами міської ради
інформації під час підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів на засідання виконавчого комітету за підсумками
І кварталу 2021 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у квітні 2021 року

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 33 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
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ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.п. 2, 3, 4 проекту рішення,
а саме:
- у п. 2 змінити термін надання ТОВ «Виробничо-комерційна
фірма «Оксамит» в тимчасове користування на умовах
особистого строкового сервітуту земельної ділянки по
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для
розміщення тимчасової споруди площею 0,0017 га з «5 років» на
«до 31.12.2022»;
- п.3 викласти в редакції: «Відмовити у продовженні на 6 місяців
терміну дії дозволу, наданого ТОВ «Виробничо-комерційна
фірма «Оксамит» на розробку технічної документації по
об’єднанню земельних ділянок площею 0,0006 га та 0,0017 га по
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для
подальшого оформлення договору особистого строкового
сервітуту на земельну ділянку загальною площею 0,0023 га»;
- п.4 викласти в редакції: «Відмовити у продовженні на 6 місяців
термін дії дозволу, наданого ТОВ «Виробничо-комерційна
фірма «Оксамит» на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею
0,0008 га по просп. Соборному (біля житлового будинку № 19)
для уточнення конфігурації та площі земельної ділянки».

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 34 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.2 проекту рішення, а саме:
- п.2 викласти в редакції: «Відмовити Годжаєву Ф.О.-О. у
встановленні до 31.12.2021 орендної ставки за оренду земельної
ділянки по вул. Братській, 121 площею 0,0903 га, наданої для
обслуговування магазину та кондитерського цеху, у розмірі 1%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

3. С Л У Х А Л И :

Про розпорядження міського голови, прийняті в період
з 01 жовтня по 30 грудня 2020 року
(питання № 48 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Завалій С.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

4. С Л У Х А Л И :

Інформація про стан виконання протокольних
виконавчого комітету за IV квартал 2020 року
(питання № 49 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

доручень

Завалій С.В. – керуючий справами виконавчого комітету
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ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома
1. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) забезпечити виконання у встановлені терміни та у повному
обсязі завдань, визначених протокольними дорученнями
виконавчого комітету;
2) забезпечити надання у встановлені терміни узагальненої
інформації про виконання протокольних доручень виконавчого
комітету керуючому справами виконавчого комітету.
2. Загальному відділу управління справами міської ради:
1) надавати методичну допомогу з питань удосконалення роботи
з документами, організації контролю за їх виконанням;
2) врахувати надані виконавчими органами міської ради
інформації під час підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів на засідання виконавчого комітету за підсумками
І кварталу 2021 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у квітні 2021 року

5. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради:
1) вивчити правові підстави розміщення тимчасових споруд по
просп. Соборному (біля житлового будинку № 87);
2) підготувати інформацію про розмір плати за користування
земельними ділянками під тимчасовим спорудами на
просп. Соборному, пояснити відмінність плати за суміжні
об’єкти (за наявності)

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

