ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 04 лютого 2021 року

№3

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

2
СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

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

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВ
Іван Михайлович

- голова постійної комісії міської ради з питань освіти і науки,
культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та
спорту

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

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

СОСНА
Людмила Василівна

- депутат міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ОНИЩЕНКО
Олександр Юхимович

- директор Олександрійського водопровідно-каналізаційного
господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
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ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт
управління житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради, головний архітектор міста

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар, головний спеціаліст управління інформаційної
політики та цифрової трансформації міської ради

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

САКАРА
Тамара Вікторівна

- начальник управління охорони здоров’я 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

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- журналіст ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»
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КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про вибуття Береста А.В., Берест Д.В. з дитячого будинку сімейного типу
«Каравела»

2.

Про встановлення опіки, піклування над дітьми Берестом А.В., Берест Д.В. та
призначення над ними опікуна, піклувальника

3.

Про звільнення від повноважень піклувальника Вігінської В.Л. над дитиною
Бабієм Р.А.

4.

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітнім
Бабієм Р.А.

5.

Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 06 серпня
2020 року № 384 «Про надання статусу малолітній Буц П.А., встановлення над нею
опіки та призначення опікуна»

6.

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітнього
Шалька А.А. до комунального закладу освіти «Криворізький спеціальний
багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1» Дніпропетровської
обласної ради»
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

7.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.12.2020 року № 695 «Про
затвердження мережі закладів загальної середньої освіти міста на 20202021 навчальний рік»

8.

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла

9.

Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Олександрійської міської
ради

10.

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Олександрійської міської ради

11.

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу дошкільної освіти
«Колосок» Олександрійської міської ради
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Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

12.

Про дозвіл на проведення концерту «Вар’яти-шоу»

13.

Про дозвіл на проведення вистав Сучасного театру

14.

Про проведення концерту гурту «Без обмежень»

15.

Про проведення концерту народної артистки України Ірини Білик

16.

Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Обережно Фіксики»

17.

Про дозвіл на проведення ІV Міжнародного фестивалю «Овація»

18.

Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Три Коти. День народження
Карамельки»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

19.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

Про затвердження розміру внесків за встановлення вузлів комерційного обліку для
юридичних осіб м. Олександрії
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

20.

Про затвердження складу житлової комісії

21.

Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чисте місто»
Олександрійської міської ради
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

22.

Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

23.

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

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста

Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центральна міська
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради
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Доповідач:
САКАРА
Тамара Вікторівна

- начальник управління охорони здоров’я міської
ради

24.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

25.

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

26.

Про оренду земельних ділянок

27.

Про передачу нерухомого майна Пантаївській територіальній громаді

28.

Про приватизацію незавершеного будівництва житлового будинку за адресою:
вул. Героїв Сталінграда, 31а

29.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

30.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 30 «Про
включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу»

31.

Про взяття на балансовий облік комунальних підприємств, установ та закладів
рухомого, нерухомого та іншого майна.
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про вибуття Береста А.В., Берест Д.В. з дитячого будинку
сімейного типу «Каравела»
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 85 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про встановлення опіки, піклування над дітьми Берестом А.В.,
Берест Д.В. та призначення над ними опікуна, піклувальника

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 86 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від повноважень піклувальника Вігінської В.Л.
над дитиною Бабієм Р.А.

ДОПОВІДАВ:

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

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 87 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над
неповнолітнім Бабієм Р.А.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 88 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 06 серпня 2020 року № 384 «Про надання статусу
малолітній Буц П.А., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 89 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове
перебування малолітнього Шалька А.А. до комунального
закладу освіти «Криворізький спеціальний багатопрофільний
навчально-реабілітаційний центр № 1» Дніпропетровської
обласної ради»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 90 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
29.12.2020 року № 695 «Про затвердження мережі закладів
загальної середньої освіти міста на 2020-2021 навчальний рік»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 91 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 92 (додається)
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9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу
дошкільної освіти Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 93 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського
закладу
загальної
середньої
освіти
І-ІІІ
ступенів
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 94 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського
закладу дошкільної освіти «Колосок» Олександрійської міської
ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 95 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту «Вар’яти-шоу»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 96 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення вистав Сучасного театру

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 97 (додається)
Про проведення концерту гурту «Без обмежень»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 98 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про проведення концерту народної артистки України Ірини
Білик

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 99 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Обережно
Фіксики»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 100 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення ІV Міжнародного фестивалю
«Овація»

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 101 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Три Коти. День
народження Карамельки»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 102 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про затвердження розміру внесків за встановлення вузлів
комерційного обліку для юридичних осіб м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 103 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу житлової комісії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ВИСТУПИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

В ході обговорення була внесена пропозиція включити до
складу житлової комісії Прокваса Віталія Миколайовича, члена
депутатської фракції Політичної партії «Сила людей» в
Олександрійській міській раді, членом комісії
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 104 з доповненням (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства
«Чисте місто» Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 105 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста

ВИСТУПИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.
В ході обговорення була внесена пропозиція включити до
складу архітектурно-містобудівної ради Богоявленську Олену
Миколаївну, члена депутатської фракції Політичної партії «Сила
людей» в Олександрійській міській раді, членом комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 106 з доповненням (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Сакара Т.В. – начальник управління охорони здоров’я міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 107 (додається)

24. 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» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 108 (додається)

25. 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.3 проекту рішення,
а саме:
п.3. Змінити термін надання Побережець Г.С. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по пл. Соборній (суміжно з ліцеєм
інформаційних технологій) для розміщення тимчасової споруди
площею 0,0025 га з на 10 на 5 років

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 109 зі змінами (додається)

26. 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
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відносин та запропонував внести зміни до п.1 проекту рішення
та викласти в редакції:
п.1. Відмовити у встановленні ПП «Корд» до 31.12.2021
орендної ставки за оренду земельної ділянки по вул. Героїв
Сталінграда, 1 площею 1,2342 га, наданої для будівництва
автостоянки та сервісного обслуговування автомобілів, у розмірі
1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 110 зі змінами (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про передачу нерухомого майна Пантаївській територіальній
громаді

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 111 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про приватизацію незавершеного будівництва
будинку за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 31а

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

житлового

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 112 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
другого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 113 (додається)

30. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
15.01.2021 № 30 «Про включення потенційного об’єкта оренди
до Переліку першого типу»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 114 (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про взяття на балансовий облік комунальних підприємств,
установ та закладів рухомого, нерухомого та іншого майна.

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 115 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу житлової комісії
(питання № 20 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

М.М.

–

ВИСТУПИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме: включити до
складу житлової комісії Прокваса Віталія Миколайовича, члена
депутатської фракції Політичної партії «Сила людей» в
Олександрійській міській раді, членом комісії

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради
(питання № 22 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста

ВИСТУПИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме: включити до
складу архітектурно-містобудівної ради Богоявленську Олену
Миколаївну, члена депутатської фракції Політичної партії «Сила
людей» в Олександрійській міській раді, членом комісії

3. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 25 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.3, а саме:
п.3. Змінити термін надання Побережець Г.С. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по пл. Соборній (суміжно з ліцеєм
інформаційних технологій) для розміщення тимчасової споруди
площею 0,0025 га з на 10 на 5 років

4. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 26 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.1 а саме:
п.1. Відмовити у встановленні ПП «Корд» до 31.12.2021
орендної ставки за оренду земельної ділянки по вул. Героїв
Сталінграда, 1 площею 1,2342 га, наданої для будівництва
автостоянки та сервісного обслуговування автомобілів, у розмірі
1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

