ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
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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

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

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
КРАВЕЦЬ
Тарас Сергійович

- заступник директора
соціальна аптека»

ТОВ

«Олександрійська

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

районна

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ВІНІЧЕНКО
Сергій Григорович

- економіст КП «Олександрійський центральний ринок»

ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор КП «Теплокомуненерго»

ДЗОНЯ
Юрій Петрович

- фізична особа-підприємець

ОНИЩЕНКО
Олександр Юхимович

- директор
Олександрійського
водопровідноканалізаційного господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

РЕВЕНЕЦЬ
Лариса Дмитрівна

- директор міського фонду підтримки підприємництва в
місті Олександрії

УСЕНКО
Світлана Степанівна

- фізична особа-підприємець

ФЕДОСОВ
Олександр Володимирович

- голова громадської організації «Олександрійська молода
сила»

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

та
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ГАЛАЙДА
Алла Михайлівна

- головний спеціаліст відділу по роботі із зверненнями
громадян управління справами міської ради

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської
ради

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я міської
ради

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

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

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ
Євгеній Ігорович

- прес-секретар,
головний
спеціаліст
управління
інформатизації та інформаційно-аналітичної 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

ЦИМБАЛ
Тетяна Олексіївна

- начальник відділу по роботі із зверненнями громадян
управління справами міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

та

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ГАВРИЛЕНКО
Сергій Олександрович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- керівник комунальної установи «Редакція Олександрійського
міського радіомовлення»
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ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Інформація про прийняті рішення стосовно плати за транспортування газу
Доповідач:
СОКОЛОВА
Світлана Василівна

- начальник
Олександрійського
управління
з
експлуатації
газового
господарства
ВАТ
«Кіровоградгаз»

Інформація про наміри ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо встановлення
загальнобудинкових приладів обліку води в багатоквартирних житлових будинках
Доповідач:
ОНИЩЕНКО
Олександр Юхимович

1.

Про стан виконання розгляду звернень громадян
Доповідач:
ЦИМБАЛ
Тетяна Олексіївна

2.

- директор
Олександрійського
водопровідноканалізаційного господарства ОКВП «ДніпроКіровоград»

- начальник відділу по роботі із зверненнями громадян
управління справами міської ради

Про надання статусу малолітній Перебийніс А.О., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

3.

Про дозвіл на проведення театральної вистави «Жениха викликали, дівчата?»

4.

Про дозвіл на проведення концерту Тіни Кароль

5.

Про дозвіл на проведення концерту «Вар’яти шоу» з Сергієм Притулою

6.

Про дозвіл на проведення дитячої шоу-програми «Аліса в країні чудес»

7.

Про дозвіл на проведення концерту національної заслуженої капели бандуристів
України
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8.

Про дозвіл на проведення вистави театру КХАТ «Собака на сіні»

9.

Про дозвіл на проведення дитячого інтерактивного шоу «Обережно Фіксики»

10.

Про дозвіл на проведення концерту в рамках культурно-мистецького проекту
«Відкриваємо нові таланти»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

11.

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності
управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради

12.

Про дозвіл на списання основних засобів з балансу комунального підприємства
«Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради

13.

Про дозвіл на списання автомобільного транспорту з балансу комунального
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

14.

Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Олександрійської
міської ради у новій редакції

15.

Про дозвіл на укладання контракту та надання відомчого житла Костінській О.О.
Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради

16.

Про погодження торгівлі живими квітами

17.

Про торгівлю штучними квітами

18.

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

19.

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 53 «Про
затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
м. Олександрії на 2016-2020 роки»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

20.

- начальник управління економіки міської ради

Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру міста
Олександрії на 2020-2023 роки
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста
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21.

Про дозвіл на списання основних засобів КП «Теплокомуненерго»
Доповідач:
ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор КП «Теплокомуненерго»

22.

Про затвердження акта приймання-передачі
КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте місто»

23.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 139-А в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Комфортне Житло
139-А»

24.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Наш Дім 143/2»

25.

Про виключення квартири з числа службових та включення до службових жилих
приміщень

26.

Про передачу квартири

27.

Про затвердження контрольного списку військовослужбовців та службовців в/ч 2269,
які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи

28.

Про затвердження контрольного списку працівників 2 державного пожежнорятувального загону Управління ДСНС України у Кіровоградській області, які
перебувають на квартирному обліку за місцем роботи
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

29.

основних

засобів

з

балансу

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

Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
Доповідач:
ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради

30.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

31.

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

32.

Про оренду земельних ділянок

33.

Про інвентаризацію земель

34.

Про проведення земельних торгів

35.

Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12
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36.

Про демонтаж тимчасової споруди по вул. Софіївській (біля готелю «Дружба»)
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

37.

Про припинення госпрозрахункової групи при архівному відділі Олександрійської
міської ради та внесення змін до Положення про архівний відділ Олександрійської
міської ради

38.

Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитом на інформацію

39.

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

40.

Про звернення до голови обласної ради та генерального директора ОКВП «ДніпроКіровоград» щодо надання розрахунків на складові тарифів
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

41.

- керуючий справами виконавчого комітету

- начальник управління економіки міської ради

Про підготовку Програми по забезпеченню м. Олександрії власним питним
водопостачанням
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

СЛУХАЛИ:

Цапюка С.К. – міського голову.
Повідомив про неявку на засідання виконавчого комітету
Соколової С.В. – начальника Олександрійського УЕГГ ВАТ
«Кіровоградгаз» з питання надання інформації про прийняті
рішення стосовно плати за транспортування газу

ВИРІШИЛИ:

Управлінню економіки міської ради підготувати звернення до
голови правління НАК «Нафтогаз України» про звільнення із
займаної посади голови правління ВАТ «Кіровоградгаз»
Осінського С.О. за перепони в інформуванні населення міста
про складову тарифу за розподіл платежів за газ

СЛУХАЛИ:

Інформацію про наміри ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо
встановлення загальнобудинкових приладів обліку води в
багатоквартирних житлових будинках
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ДОПОВІДАВ:

Онищенко О.Ю. – директор Олександрійського водопровідноканалізаційного
господарства
ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»

ВИСТУПИЛИ:

Гришко С.І., Гострий Г.Г., Давиденко Л.В., Цапюк С.К

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома та доручити:
1) управлінню
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської ради спільно з
директором Олександрійського водопровідно-каналізаційного
господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Онищенком О.Ю.
протягом тижня організувати проведення наради зі старшими
будинків, головами ОСББ та ЖБК про наміри щодо
встановлення загальнобудинкових приладів обліку води в
багатоквартирних житлових будинках;
2) управлінню
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської ради підготувати
звернення до голови обласної ради Чорноіваненка О.А. та
генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Ілика Р.І.
щодо зупинення терміном на 1 місяць інформування населення
міста про необхідність встановлення загальнобудинкових
приладів обліку води в багатоквартирних житлових будинках;
3) управлінню економіки міської ради підготувати проект
рішення міської ради про звернення до народного депутата
України Воронька О.Є. щодо внесення законодавчої ініціативи
по внесенню змін до Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» в частині відміни
встановлення загальнобудинкових приладів обліку води за
рахунок населення;
4) управлінню забезпечення діяльності міської ради запросити
на сесію міської ради 21.02.2020 генерального директора ОКВП
«Дніпро-Кіровоград» Ілика Р.І. з питань надання пояснень щодо
використання кредитів, які надавалися підприємству, та
здійснення погашення кредиту за рахунок збільшення тарифів
на водопостачання та водовідведення для населення;
5) управлінню економіки міської ради вивчити питання
наявності державної програми по відшкодуванню кредитів,
наданих для модернізації водопостачання та водовідведення, та
звернутись до обласної ради та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» про
використання таких програм в області

1. С Л У Х А Л И :

Про стан виконання розгляду звернень громадян

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Цимбал Т.О. – начальник відділу по роботі із зверненнями
громадян управління справами міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 79 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітній Перебийніс А.О., встановлення
над нею опіки та призначення опікуна
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 80 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення театральної вистави «Жениха
викликали, дівчата?»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 81 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту Тіни Кароль

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 82 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту «Вар’яти шоу» з Сергієм
Притулою

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 83 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення дитячої шоу-програми «Аліса в країні
чудес»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 84 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту національної заслуженої
капели бандуристів України

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

10
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 85 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення вистави театру КХАТ «Собака на
сіні»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 86 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення дитячого інтерактивного шоу
«Обережно Фіксики»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 87 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту в рамках культурномистецького проекту «Відкриваємо нові таланти»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 88 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та
штатної
чисельності
управління
охорони
здоров’я
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення дано доручення управлінню
охорони здоров’я міської ради вивчити питання та надати
інформацію про можливі ризики, які можуть виникнути при
медичному обслуговуванні населення міста в результаті
припинення
діяльності
комунальних
некомерційних
підприємств
обласного
підпорядкування,
а
саме:
наркологічного
диспансера,
онкологічного
диспансера,
психіатричної лікарні, протитуберкульозного диспансера та
шкірно-венерологічного диспансера

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 89 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на списання основних засобів з балансу
комунального підприємства «Дитяча міська лікарня»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 90 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на списання автомобільного транспорту з балансу
комунального підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської
ради

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 91 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я
Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 92 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на укладання контракту та надання відомчого житла
Костінській О.О.

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 93 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про погодження торгівлі живими квітами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 94 (додається)
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17. С Л У Х А Л И :

Про торгівлю штучними квітами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Усенко С.С., Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція проект
рішення прийняти в редакції «Відмовити» та дати доручення
управлінню економіки міської ради разом з КП «Муніципальна
безпека Олександрійської міської ради» провести перевірку
суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють виносну
торгівлю штучними квітами

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 95 в редакції «відмовити» (додається)

18. 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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 96 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від
22 квітня 2016 року № 53 «Про затвердження Програми
розвитку малого та середнього підприємництва в м. Олександрії
на 2016-2020 роки»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 97 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми створення та ведення
містобудівного кадастру міста Олександрії на 2020-2023 роки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 98 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про
дозвіл
на
КП «Теплокомуненерго»

списання

основних

ДОПОВІДАВ:

Грибачова А.А. – директор КП «Теплокомуненерго»

засобів
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 99 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 100 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. 6-го Грудня, 139-А в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Комфортне Житло 139-А»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 101 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Наш Дім 143/2»

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 102 (додається)
Про виключення квартири з числа службових та включення до
службових жилих приміщень

Д О П О В І Д А В : Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 103 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про передачу квартири

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 104 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про затвердження контрольного списку військовослужбовців та
службовців в/ч 2269, які перебувають на квартирному обліку за
місцем роботи

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 105 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про затвердження контрольного списку працівників 2
державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС
України у Кіровоградській області, які перебувають на
квартирному обліку за місцем роботи

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція зняти проект
рішення з розгляду на додаткове вивчення

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За зняття проекту рішення з розгляду на додаткове вивчення
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення

29. С Л У Х А Л И :

Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав

ДОПОВІДАВ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої
політики міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 106 (додається)

30. 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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 107 (додається)
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31. 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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція зняти з
розгляду
п.6
проекту
рішення
щодо
погодження
Гаврищуку В.В. місця розташування земельної ділянки площею
0,0020 га по просп. Соборному (біля житлового будинку № 87)
в тимчасове користування терміном на 3 роки на умовах
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової
споруди.
Дано доручення управлінню економіки міської ради,
управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради,
КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради»
здійснити перевірку суб’єктів господарської діяльності, які
здійснюють надання послуг по шиномонтажу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 108 зі змінами (додається)

32. 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:

Дзоня Ю.П., Федосов О.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни до
проекту рішення, а саме:
- в п.9 щодо поновлення Соловйовій О.Г. договору оренди
земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 11)
площею 0,0007 га, наданої для встановлення та обслуговування
металевого кіоску, змінити термін з 10 на 5 років;
- в п.29 щодо продовження ТОВ «Стандарт» договору оренди
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда площею 0,0568 га,
наданої для будівництва магазину-салону по продажу легкових
автомобілів, змінити термін з 49 на 1 рік;
- в п.30 щодо продовження ТОВ «Стандарт» договору оренди
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда площею 0,0502 га,
наданої для будівництва магазину-салону по продажу легкових
автомобілів, змінити термін з 49 на 1 рік.
Дано доручення:
1) управлінню приватизації, оренди майна та землі міської
ради звернутись до керівництва ПАТ «Укрпошта» з питань
ремонту орендованих приміщень по м. Олександрії;
2) управлінню
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської ради та управлінню
приватизації, оренди майна та землі міської ради в термін до
20.02.2020 перевірити проектно-кошторисну документацію
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щодо
використання
земельної
ділянки
для
потреб
містобудування, яка на даний час використовується під
автостоянку суб’єкта підприємницької діяльності Дзоні Ю.П.
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 109 зі змінами (додається)

33. С Л У Х А Л И :

Про інвентаризацію земель

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 110 (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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 111 (додається)

35. 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:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 4; «Проти» - 0; «Утримались» - 9 (Кісєльов Ю.В.,
Гострий Г.Г., Воронков Р.В., Коваль Л.П. Шкроб Г.Д.
Сосна Л.В., Некрасов А.В., Давиденко Л.В., Чеботарьов В.В.)
Рішення не приймається за результатами голосування

36. С Л У Х А Л И :

Про демонтаж тимчасової споруди по вул. Софіївській (біля
готелю «Дружба»)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція зняти проект
рішення з розгляду на додаткове вивчення

ГОЛОСУВАЛИ:

За зняття проекту рішення з розгляду на додаткове вивчення
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення

37. С Л У Х А Л И :

Про припинення госпрозрахункової групи при архівному відділі
Олександрійської міської ради та внесення змін до Положення
про архівний відділ Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 112 (додається)

38. С Л У Х А Л И :

Про затвердження норм витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 113 (додається)

39. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 114 (додається)

40. С Л У Х А Л И :

Про звернення до голови обласної ради та генерального
директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо надання
розрахунків на складові тарифів

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 115 (додається)

41. С Л У Х А Л И :

Про підготовку Програми по забезпеченню м. Олександрії
власним питним водопостачанням

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 116 (додається)
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ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про торгівлю штучними квітами
(питання № 17 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Усенко С.С., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається в редакції «відмовити».
Управлінню економіки міської ради разом з КП «Муніципальна
безпека Олександрійської міської ради» провести перевірку
суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють виносну
торгівлю штучними квітами

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження контрольного списку працівників 2
державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС
України у Кіровоградській області, які перебувають на
квартирному обліку за місцем роботи
(питання № 28 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення

3. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 31 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: зняти з розгляду п.6
щодо погодження Гаврищуку В.В. місця розташування
земельної ділянки площею 0,0020 га по просп. Соборному (біля
житлового будинку № 87) в тимчасове користування терміном
на 3 роки на умовах особистого строкового сервітуту для
розміщення тимчасової споруди.
Управлінню економіки міської ради, управлінню приватизації,
оренди майна та землі міської ради, КП «Муніципальна безпека
Олександрійської міської ради» здійснити перевірку суб’єктів
господарської діяльності, які здійснюють надання послуг по
шиномонтажу

4. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 32 порядку денного)

19
ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Дзоня Ю.П., Федосов О.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
- в п.9 щодо поновлення Соловйовій О.Г. договору оренди
земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 11)
площею 0,0007 га, наданої для встановлення та обслуговування
металевого кіоску, змінити термін з 10 на 5 років;
- в п.29 щодо продовження ТОВ «Стандарт» договору оренди
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда площею
0,0568 га, наданої для будівництва магазину-салону по продажу
легкових автомобілів, змінити термін з 49 на 1 рік;
- в п.30 щодо продовження ТОВ «Стандарт» договору оренди
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда площею
0,0502 га, наданої для будівництва магазину-салону по продажу
легкових автомобілів, змінити термін з 49 на 1 рік.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради
звернутись до керівництва ПАТ «Укрпошта» з питань ремонту
орендованих приміщень по м. Олександрії
Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради та управлінню приватизації,
оренди майна та землі міської ради в термін до 20.02.2020
перевірити
проектно-кошторисну
документацію
щодо
використання земельної ділянки для потреб містобудування,
яка на даний час використовується під автостоянку суб’єкта
підприємницької діяльності Дзоні Ю.П.

5. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. Таврійській, 12
(питання № 35 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування

6. С Л У Х А Л И :

Про демонтаж тимчасової споруди по вул. Софіївській (біля
готелю «Дружба»)
(питання № 36 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:
7. Д О Р У Ч И Т И :

Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення
Управлінню економіки міської ради підготувати звернення до
голови правління НАК «Нафтогаз України» про звільнення із
займаної посади голови правління ВАТ «Кіровоградгаз»
Осінського С.О. за перепони в інформуванні населення міста
про складову тарифу за розподіл платежів за газ
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8. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради спільно з директором
Олександрійського водопровідно-каналізаційного господарства
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Онищенком О.Ю. протягом тижня
організувати проведення наради зі старшими будинків,
головами ОСББ та ЖБК про наміри щодо встановлення
загальнобудинкових приладів обліку води в багатоквартирних
житлових будинках

9. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради підготувати звернення до
голови обласної ради Чорноіваненка О.А. та генерального
директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Ілика Р.І. щодо
зупинення терміном на 1 місяць інформування населення міста
про необхідність встановлення загальнобудинкових приладів
обліку води в багатоквартирних житлових будинках

10. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню економіки міської ради підготувати проект
рішення міської ради про звернення до народного депутата
України Воронька О.Є. щодо внесення законодавчої ініціативи
по внесенню змін до Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» в частині відміни
встановлення загальнобудинкових приладів обліку води за
рахунок населення

11. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню забезпечення діяльності міської ради запросити на
сесію міської ради 21.02.2020 генерального директора ОКВП
«Дніпро-Кіровоград» Ілика Р.І. з питань надання пояснень
щодо використання кредитів, які надавалися підприємству, та
здійснення погашення кредиту за рахунок збільшення тарифів
на водопостачання та водовідведення для населення

12. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню економіки міської ради вивчити питання наявності
державної програми по відшкодуванню кредитів, наданих для
модернізації водопостачання та водовідведення, та звернутись
до обласної ради та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» про
використання таких програм в області

13. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню охорони здоров’я міської ради вивчити питання та
надати інформацію про можливі ризики, які можуть виникнути
при медичному обслуговуванні населення міста в результаті
припинення
діяльності
комунальних
некомерційних
підприємств
обласного
підпорядкування,
а
саме:
наркологічного
диспансера,
онкологічного
диспансера,
психіатричної лікарні, протитуберкульозного диспансера та
шкірно-венерологічного диспансера

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

