ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 11 лютого 2021 року

№4

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

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- директор НВК «Олександрійський колегіум спеціалізована
школа»

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
ради

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської
ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

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

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
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

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

- депутат міської ради

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

НОСОВ
Олег Миколайович

- голова постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту
населення

ПАНІБРАТЕНКО
Олег Іванович

- голова постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту
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ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
МІЩЕНКО
Ольга Анатоліївна

- фізична особа - підприємець

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

ГАЛАЙДА
Алла Михайлівна

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

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
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

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг
ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ 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»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про стан виконання розгляду звернень громадян
Доповідач:
ГАЛАЙДА
Алла Михайлівна

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

2.

Про нагородження Акуліча А.М.

3.

Про передачу матеріальних цінностей
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

4.

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

5.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.10.2020 № 527
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

6.

Про заходи з відзначення в місті Олександрії у 2021 році Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав

7.

Про встановлення меморіальної дошки Швецю Олександру Васильовичу

8.

Про встановлення меморіальної дошки Водолазкіну Олександру Семеновичу
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

9.

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

Про утворення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг
м. Олександрії
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Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних
процедур та адміністративних послуг

10.

Про затвердження складу комісії з обстеження та визначення стану зелених
насаджень комунальної власності Олександрійської територіальної громади

11.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу

12.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярмарковій, 22 в
управління співвласників багатоквартирного будинку «Спортивне 22»
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

13.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

14.

Про земельну ділянку по вул. Миру, 12 в сел. Олександрійському

15.

Про оренду земельних ділянок

16.

Про внесення змін до Положення про регулювання земельних відносин в місті
Олександрії

17.

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин в м. Олександрії на
2017-2020 роки

18.

Про внесення змін до міської програми приватизації на 2018-2020 роки

19.

Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових
приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності
територіальної громади міста Олександрії
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про стан виконання розгляду звернень громадян

ДОПОВІДАВ:

Галайда А.М. – начальник відділу по роботі із зверненнями
громадян управління справами міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Панібратенко О.І., Кузьменко С.А.
Панібратенко О.І. звернувся до начальника відділу по роботі із
зверненнями громадян з запитанням щодо надання відділом
первинної юридичної допомоги громадянам при оформленні
звернень до міського голови
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Галайда А.М. поінформувала, що вказане усне звернення буде
розглянуто та надано відповідь депутату міської ради
Панібратенку О.І. у визначені законодавством терміни
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 116 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Акуліча А.М.

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 117 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про передачу матеріальних цінностей

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 118 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував доповнити додаток до проекту рішення
навчальними закладами, підпорядкованими управління освіти,
молоді та спорту міської ради, для забезпечення педагогічних
працівників безкоштовним проїздом на міських та приміських
автобусних маршрутах загального користування до місця роботи
і додому протягом навчального року, а саме:
НВК «Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
НВК «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 –
дошкільний навчальний заклад»;
Головківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенівзаклад дошкільної освіти;
Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
Ізмайлівський заклад дошкільної освіти «Колосок»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Ковальчук В.І., Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 119 з доповненням (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
16.10.2020 № 527

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 120 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про заходи з відзначення в місті Олександрії у 2021 році Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 121 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про встановлення меморіальної дошки Швецю Олександру
Васильовичу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 122 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про встановлення меморіальної дошки Водолазкіну Олександру
Семеновичу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 123 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про утворення віддалених робочих місць Центру надання
адміністративних послуг м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

Яременко

С.П.

–

начальник
управління
дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 124 (додається)
Про затвердження складу комісії з обстеження та визначення
стану
зелених
насаджень
комунальної
власності
Олександрійської територіальної громади
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 3 (Бандурко Т.В.,
Кузьменко Т.В., Сироватка М.П.)
Прийняти рішення № 125 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського
матеріального запасу

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 126 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. Ярмарковій,
22
в
управління
співвласників
багатоквартирного будинку «Спортивне 22»

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Кузьменко С.А.

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

В ході обговорення запропоновано включити до складу комісії
по передачі багатоквартирного будинку по вул. Ярмарковій, 22
Казьміну Ольгу Вікторівну, голову ОСББ «Спортивне 22»,
членом комісії
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 127 з доповненням (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 128 (додається)
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14. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. Миру, 12 в сел. Олександрійському

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 129 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
Інформував про висновки постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних
відносин та запропонував внести зміни до п. 2 проекту рішення,
а саме:
- п.2) Відмовити Тазаян М.А. у встановленні до 31.12.2021
орендної ставки за оренду земельної ділянки по
Кременчуцькому шосе площею 0,0018 га, наданої для
обслуговування павільйону, у розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки;
- по п.3 щодо погодження СТОВ «Гірник» в оренду терміном на
7 років місця розташування земельних ділянок орієнтовною
загальною площею 3,415 га між с. Звенигородка та с. МартоІванівка під польовими дорогами, розташованими у масиві
земель сільськогосподарського призначення дати доручення
управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради до
сесії міської ради уточнити площу земельних ділянок під
польовими дорогами, які відводяться в користування СТОВ
«Гірник»

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 130 зі змінами (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до Положення про регулювання земельних
відносин в місті Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 131 (додається)
Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин в
м. Олександрії на 2017-2020 роки
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 132 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до міської програми приватизації на 20182020 роки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 133 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду
нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у
комунальній
власності
територіальної
громади
міста
Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 134 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

Про стан виконання розгляду звернень громадян
(питання № 1 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Галайда А.М. – начальник відділу по роботі із зверненнями
громадян управління справами міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Панібратенко О.І., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Відділу по роботі із зверненнями громадян управління справами
міської ради розглянути усне звернення голови постійної комісії
міської ради з питань прав людини, законності, гласності,
антикорупційної
політики,
місцевого
самоврядування,
депутатської діяльності, етики та регламенту Панібратенка О.І.
щодо надання первинної юридичної допомоги громадянам під
час їх звернень до міського голови та надати відповідь у
визначені законодавством терміни

2. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального
розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік»
(питання № 4 порядку денного)
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ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме: доповнити додаток
до проекту рішення навчальними закладами, підпорядкованими
управління освіти, молоді та спорту міської ради, для
забезпечення педагогічних працівників безкоштовним проїздом
на міських та приміських автобусних маршрутах загального
користування до місця роботи і додому протягом навчального
року, а саме:
НВК «Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
НВК «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 –
дошкільний навчальний заклад»;
Головківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенівзаклад дошкільної освіти;
Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-Ш ступенів;
Ізмайлівський заклад дошкільної освіти «Колосок»

3. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. Ярмарковій,
22
в
управління
співвласників
багатоквартирного будинку «Спортивне 22»
(питання № 12 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме: включити до
складу комісії по передачі багатоквартирного будинку по
вул. Ярмарковій, 22 Казьміну Ольгу Вікторівну, голову ОСББ
«Спортивне 22», членом комісії

4. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 15 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п. 2, а саме:
п.2) Відмовити Тазаян М.А. у встановленні до 31.12.2021
орендної ставки за оренду земельної ділянки по
Кременчуцькому шосе площею 0,0018 га, наданої для
обслуговування павільйону, у розмірі 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
По п.3 щодо погодження СТОВ «Гірник» в оренду терміном на
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7 років місця розташування земельних ділянок орієнтовною
загальною площею 3,415 га між с. Звенигородка та с. МартоІванівка під польовими дорогами, розташованими у масиві
земель сільськогосподарського призначення дано доручення
управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради до
сесії міської ради уточнити площу земельних ділянок під
польовими дорогами, які відводяться в користування СТОВ
«Гірник»

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

