ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 30 січня 2020 року
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Розпочато засідання о 09.00 год.
Закінчено засідання об 11.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
ЦАПЮК
Степан Кирилович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського
ШТОРМ»

ГОСТРИЙ
Георгій Георгійович

- пенсіонер

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

- директор салонів краси «Молодість» та «Майстер-клас»

НЕКРАСОВ
Андрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

СОСНА
Людмила Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

- керуючий справами виконавчого комітету

представництва

ТОВ

«ІСП
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ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

- вчитель географії, вчитель-методист НВО «Олександрійська
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

КРАВЕЦЬ
Тарас Сергійович

- заступник директора
соціальна аптека»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

ТОВ

«Олександрійська

районна

ПРИСУТНІ ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ:
ГРИЦЕНКО
Сергій Петрович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
БЕЗУС
Олександр Васильович

- директор КП «Будинок побуту»

ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор КП «Теплокомуненерго»

ГРИГОРАШ
Людмила Данилівна

- представник ФОП Григораш Д.В.

ГРИЦЕНКО
Володимир Васильович

- голова громадської організації «Легкоатлетичний клуб
«Олександрія»»

ГРІН
Еміль Якович

- громадянин міста

ЛЕВАНДОВСЬКА
Юлія Ігорівна

- голова громадської організації матерів дітей-інвалідів та
інвалідів Олександрії «Серце матері»

МОЦНА
Тамара Миколаївна

- в.о.
директора
Олександрійського
пансіонату зі спеціальним відділенням

геріатричного
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НОС
Юрій Володимирович

- представник ТОВ «Медонос»

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Микола Миколайович

- представник обласного комунального навчально-курсового
комбінату «Аграрник»

ПАВЛЕНКО
Віталій Петрович

- директор Олександрійської зразкової автомобільної школи
товариства сприяння обороні України

ПИРКОВА
Тетяна Борисівна

- головний лікар КП «Міська стоматологічна поліклініка»
Олександрійської міської ради

ЯРОВИЙ
Сергій Вікторович

- представник релігійної організації «Релігійна громада
Преображення Господнього Кропивницької єпархії
Православної церкви України м. Олександрії»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської
ради

КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

САДОМІЧЕНКО
Артем Юрійович

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

та
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ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- керівник комунальної установи «Редакція Олександрійського
міського радіомовлення»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу прийомної сім’ї родині Великої Л.К.

2.

Про влаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї Кузьміних
дітей-сиріт Гончар А.М., Гончар Х.Г.

3.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.01.2019 № 41 «Про
надання статусу малолітньому Одегову В.О., встановлення над ним опіки та
призначення опікуна»

4.

Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.

Про надання статусу дітям Гаху І.О., Гаху Н.В., встановлення над ними опіки,
піклування та призначення опікуна, піклувальника
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

6.

Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні роботи для населення
Доповідач:
ПИРКОВА
Тетяна Борисівна

7.

- начальник служби у справах дітей міської ради

- головний лікар КП «Міська стоматологічна
поліклініка» Олександрійської міської ради

Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2019 рік
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8.

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план
підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік»

9.

Про затвердження Типового договору з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування

10.

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Олександрійський
центральний ринок»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

11.

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних засобів з балансу
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради на баланс КП «Чисте місто»

12.

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних засобів з балансу
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради на баланс КП «Зеленгосп»

13.

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних засобів з балансу
КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте місто»

14.

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних засобів з балансу
КП «Благоустрій» на баланс КП «Зеленгосп»

15.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16 січня
2020 року № 13 «Про згоду на передачу зовнішніх теплових мереж
КП «Теплокомуненерго» в орендне користування ПП «Каярд-Енерго»

16.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Наш Дім 139/1»

17.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Каштан-143А»

18.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Алеут»

19.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ЖБК «Вуглинка»

20.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Гуртожитку
«Авеста»

21.

Про передачу з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «Зеленгосп» автомобіля
ЗіЛ-130-автовишка

22.

Про передачу зі статутного капіталу КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте місто»
автогрейдера ДЗК-250

23.

Про встановлення тарифів на теплову енергію та на виробництво теплової енергії,
яку надає БФ ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка» для бюджетних установ і
організацій та населення
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24.

Про встановлення тарифів на теплову енергію, яку надає ТОВ «Захід-Схід-Енерго»
для бюджетних установ
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

25.

Про дозвіл на продаж та придбання приватного житла

26.

Про припинення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 23 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області шляхом ліквідації

27.

Про припинення комунального дошкільного навчального закладу «Спеціальний
дитячий будинок» шляхом ліквідації

28.

Про оптимізацію та приведення типів та найменувань закладів загальної середньої
освіти у відповідність до вимог Закону України «Про загальну середню освіту»
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

29.

Про припинення Пантаївської дитячої музичної школи шляхом ліквідації

30.

Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом ліквідації
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

31.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

32.

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

33.

Про оренду земельних ділянок

34.

Про проведення земельних торгів

35.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із
землеустрою

36.

Про відведення земельних
Дніпропетровському шосе

37.

Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12

38.

Про оренду нежитлових приміщень

39.

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень

ділянок

сільськогосподарського

призначення

по
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40.

Про продовження терміну укладення договору оренди нежитлового приміщення
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

41.

Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків
м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів на
2020-2021 роки

42.

Про Положення та склад міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків
Доповідач:
ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

43.

Про встановлення меморіальної дошки Гріну Я.М.

44.

Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 жовтня по
28 грудня 2019 року

45.

Про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету за IV квартал
2019 року
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

1. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- керуючий справами виконавчого комітету

Про надання статусу прийомної сім’ї родині Великої Л.К.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 37 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про влаштування на виховання і спільне проживання до
прийомної сім’ї Кузьміних дітей-сиріт Гончар А.М.,
Гончар Х.Г.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 38 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
30.01.2019 № 41 «Про надання статусу малолітньому
Одегову В.О., встановлення над ним опіки та призначення
опікуна»
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 39 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 40 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дітям Гаху І.О., Гаху Н.В., встановлення
над ними опіки, піклування та призначення опікуна,
піклувальника

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 41 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні роботи для
населення

ДОПОВІДАВ:

Пиркова Т.Б. – головний лікар КП «Міська стоматологічна
поліклініка» Олександрійської міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 42 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами міської ради за
2019 рік

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 43 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019
№ 838 «Про план підготовки регуляторних актів міською радою
на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 44 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Типового договору з перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 45 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
«Олександрійський центральний ринок»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 46 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних
засобів
з
балансу
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради на
баланс КП «Чисте місто»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 47 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних
засобів
з
балансу
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради на
баланс КП «Зеленгосп»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 48 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних
засобів з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте місто»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 49 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі матеріальних
засобів з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «Зеленгосп»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 50 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 16 січня 2020 року № 13 «Про згоду на передачу
зовнішніх теплових мереж КП «Теплокомуненерго» в орендне
користування ПП «Каярд-Енерго»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 51 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ
«Наш Дім 139/1»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 52 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ
«Каштан-143А»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

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

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 53 (додається)
Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ
«Алеут»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 54 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ЖБК
«Вуглинка»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 55 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ
«Гуртожитку «Авеста»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 56 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про передачу з балансу КП «Благоустрій»
КП «Зеленгосп» автомобіля ЗіЛ-130-автовишка

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

на

баланс

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 57 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про передачу зі статутного капіталу КП «Благоустрій» на баланс
КП «Чисте місто» автогрейдера ДЗК-250

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 58 (додається)
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23. С Л У Х А Л И :

Про встановлення тарифів на теплову енергію та на виробництво
теплової енергії, яку надає БФ ПП «Каярд-Україна» «КаярдБогданівка» для бюджетних установ і організацій та населення

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 59 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про встановлення тарифів на теплову енергію, яку надає
ТОВ «Захід-Схід-Енерго» для бюджетних установ

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 60 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на продаж та придбання приватного житла

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 61 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про припинення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 23
Олександрійської міської ради Кіровоградської області шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Гриценко С.П., Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 62 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про припинення комунального дошкільного навчального закладу
«Спеціальний дитячий будинок» шляхом ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 63 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про оптимізацію та приведення типів та найменувань закладів
загальної середньої освіти у відповідність до вимог Закону
України «Про загальну середню освіту»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 64 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про припинення Пантаївської дитячої музичної школи шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 65 (додається)

30. С Л У Х А Л И :

Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 66 (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 67 (додається)

32. С Л У Х А Л И :

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 68 (додається)
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33. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Павленко В.П., Богоявленська О.М., Гриценко С.П.,
Гострий Г.Г., Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни до
проекту рішення та викласти п.3 в редакції: «Відмовити
Олександрійській зразковій автомобільній школі товариства
сприяння обороні України у встановленні орендної ставки у
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
за оренду земельної ділянки по вул. Козацький шлях, 89 площею
2,1461 га, наданої для обслуговування будівель та споруд»

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 69 зі змінами (додається)

34. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 70 (додається)

35. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору
виконавців робіт із землеустрою

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 71 (додається)

36. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок сільськогосподарського
призначення по Дніпропетровському шосе

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни до
проекту рішення та викласти п.6 в редакції: «Відмовити у
наданні Олександрійському геріатричному пансіонату зі
спеціальним відділенням дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок
для
ведення
підсобного
господарства
по
Дніпропетровському шосе площею 22,1416 га та площею
19,0943 га»
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 72 зі змінами (додається)

37. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Яровий С.В., Цапюк С.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 7; «Проти» - 0; «Утримались» - 5 (Давиденко Л.В.,
Сосна Л.В.,
Богоявленська
О.М.,
Чеботарьов
В.В.,
Некрасов А.В.)
Рішення не приймається за результатами голосування

38. С Л У Х А Л И :

Про оренду нежитлових приміщень

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 73 (додається)

39. С Л У Х А Л И :

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових
приміщень

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко М.М., Гриценко С.П., Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція зняти з
розгляду на додаткове вивчення п.7 щодо встановлення
обласному комунальному навчально-курсовому комбінату
«Аграрник» орендної плати у розмірі 1 (однієї) грн на період
з 01 січня 2020 року до 31 липня 2020 року за оренду
нежитлового приміщення, розташованого по вул.Софіївській, 18,
загальною площею 83,2 кв.м.
Повідомлено про надходження заяви від міського голови
Цапюка С.К. про наявність конфлікту інтересів по даному
проекту рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Цапюк С.К.)
Прийняти рішення № 74 зі змінами (додається)
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40. С Л У Х А Л И :

Про продовження терміну
нежитлового приміщення

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

укладення

договору

оренди

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 75 (додається)

41. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми покращення умов обслуговування
платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень до
Державного та місцевого бюджетів на 2020-2021 роки

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 76 (додається)

42. С Л У Х А Л И :

Про Положення та склад міської комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 77 (додається)

43. С Л У Х А Л И :

Про встановлення меморіальної дошки Гріну Я.М.

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 78 (додається)

44. С Л У Х А Л И :

Про розпорядження міського голови, прийняті в період
з 01 жовтня по 28 грудня 2019 року

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома

45. С Л У Х А Л И :

Інформація про стан виконання протокольних
виконавчого комітету за IV квартал 2019 року

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

доручень

Інформацію прийняти до відома
1. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) забезпечити виконання у встановлені терміни та у повному
обсязі завдань, визначених протокольними дорученнями
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виконавчого комітету;
2) посилити виконавську дисципліну, виявляти та усувати
причини, що сприяють порушенню термінів виконання
протокольних доручень виконавчого комітету або виконання
доручень не у повному обсязі;
3) 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 2020 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у квітні 2020 року
ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 33 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Павленко В.П., Богоявленська
Гострий Г.Г., Цапюк С.К.

О.М.,

Гриценко

С.П.,

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами а саме:
п.3 проекту рішення викласти в редакції: «Відмовити
Олександрійській зразковій автомобільній школі товариства
сприяння обороні України у встановленні орендної ставки у
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
за оренду земельної ділянки по вул. Козацький шлях, 89
площею 2,1461 га, наданої для обслуговування будівель та
споруд»

2. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок сільськогосподарського
призначення по Дніпропетровському шосе
(питання № 36 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
п.6 проекту рішення викласти в редакції: «Відмовити у наданні
Олександрійському геріатричному пансіонату з спеціальним
відділенням дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для
ведення підсобного господарства по Дніпропетровському шосе
площею 22,1416 га та площею 19,0943 га»
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3. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12
(питання № 37 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Яровий С.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування

4. С Л У Х А Л И :

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових
приміщень
(питання № 39 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко М.М., Гриценко С.П., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
п.7 щодо встановлення обласному комунальному навчальнокурсовому комбінату «Аграрник» орендної плати у розмірі
1 (однієї) грн на період з 01 січня 2020 року до 31 липня
2020 року, за оренду нежитлового приміщення, розташованого
по вул. Софіївській, 18, загальною площею 83,2 кв.м, зняти з
розгляду на додаткове вивчення
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів міський голова
Цапюк С.К. не приймав участі у голосуванні по даному
питанню.

5. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:

Про розпорядження міського голови, прийняті в період
з 01 жовтня по 28 грудня 2019 року
(питання № 44 порядку денного)
Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома

6. С Л У Х А Л И :

Інформація про стан виконання протокольних доручень
виконавчого комітету за IV квартал 2019 року
(питання № 44 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету
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) посилити виконавську дисципліну, виявляти та усувати
причини, що сприяють порушенню термінів виконання
протокольних доручень виконавчого комітету або виконання
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доручень не у повному обсязі;
3) 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 2020 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у квітні 2020 року

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

