ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 20 лютого 2020 року
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Розпочато засідання о 09.00 год.
Закінчено засідання о 10.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
ЦАПЮК
Степан Кирилович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

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

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

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

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

АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського
ШТОРМ»

КРАВЕЦЬ
Тарас Сергійович

- заступник директора
соціальна аптека»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

ТОВ

представництва

ТОВ

«Олександрійська

«ІСП

районна

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ:
КІСЕЛЬОВА
Галина Олексіївна

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

РАКУТА
Сергій Миколайович

- голова постійної комісії міської ради з питань приватизації
майна, житла, землі та регулювання земельних відносин

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:
БАЛАБУХА
Олександр Сергійович

- військовий комісар Олександрійського
військового комісаріату

об’єднаного

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

та
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КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

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

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

та

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання дитині Мринському М.М. статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

2.

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 16.06.2006 № 458
«Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім Добригіним І.Р.»,
від 10.09.2009 № 593 «Про набуття дітьми статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування»

3.

Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради про підтвердження
місця проживання дитини Іващенко М.О. для її тимчасового виїзду за межі України

4.

Про участь у вихованні дитини Харченка А.О.
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5.

Про участь у вихованні дітей Сергієнко С.І., Сергієнко А.І.

6.

Про участь у вихованні дитини Нечаєвої Д.Р.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

7.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про дозвіл на продаж, придбання, дарування приватного житла, легкового
автомобіля
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

8.

Про дозвіл на проведення концерту до Міжнародного жіночого дня «Зачаровані
любов’ю»

9.

Про проведення міського свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає»

10.

Про проведення міського конкурсу
присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка

11.

Про проведення заходів щодо відзначення Шевченківських днів у м. Олександрії
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

12.

читців

«Безсмертне

слово

Кобзаря»,

- начальник управління культури і туризму міської
ради

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

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

13.

Про погодження на встановлення водних атракціонів на міському центральному
пляжі

14.

Про погодження розміщення виносної торгівлі підприємцю Єременко Н.Г.

15.

Про торгівлю штучними квітами

16.

Про виносну торгівлю
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

17.

- начальник управління економіки міської ради

Про організацію проведення призову громадян м. Олександрії на строкову військову
службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у 2020 році
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18.

Про відбір та прийняття громадян України на військову службу за контрактом до лав
Збройних Сил України у 2020 році
Доповідач:
БАЛАБУХА
Олександр Сергійович

- військовий комісар Олександрійського об’єднаного
військового комісаріату

19.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

20.

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

21.

Про оренду земельних ділянок

22.

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.07.2019 № 774 «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії»

23.

Про присвоєння адрес земельним ділянкам

24.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.01.2020 № 33
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

25.

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Олександрії за 2019 рік

26.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
Доповідач:
ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник фінансового управління міської ради

Про надання дитині Мринському М.М. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 117 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради
від 16.06.2006 № 458 «Про встановлення опіки та призначення
опікуна над малолітнім Добригіним І.Р.», від 10.09.2009 № 593
«Про набуття дітьми статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування»

ДОПОВІДАВ:

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

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 118 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження висновку служби у справах дітей міської
ради про підтвердження місця проживання дитини
Іващенко М.О. для її тимчасового виїзду за межі України

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 119 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дитини Харченка А.О.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 120 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дітей Сергієнко С.І., Сергієнко А.І.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 121 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дитини Нечаєвої Д.Р.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 122 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на продаж, придбання, дарування приватного житла,
легкового автомобіля

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 123(додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концерту до Міжнародного жіночого
дня «Зачаровані любов’ю»

ДОПОВІДАВ:

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

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення №124 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про проведення міського свята «Олександрія Масляну гуляє –
весну зустрічає»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 125 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про проведення міського конкурсу читців «Безсмертне слово
Кобзаря», присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 126 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про проведення заходів щодо відзначення Шевченківських днів
у м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 127 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 128 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про погодження на встановлення водних атракціонів на
міському центральному пляжі

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 129 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення виносної торгівлі підприємцю
Єременко Н.Г.

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Повідомив членів виконавчого комітету про надходження заяви
від міського голови Цапюка С.К. про наявність конфлікту
інтересів по даному проекту рішення

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» -1
Цапюк С.К.
Прийняти рішення № 130 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про торгівлю штучними квітами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення внесена пропозиція проект
рішення прийняти в редакції «відмовити»

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення в редакції «відмовити»
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 131 в редакції «відмовити» (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про виносну торгівлю

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 132 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про організацію проведення призову громадян м. Олександрії
на строкову військову службу до Збройних Сил України та
інших військових формувань у 2020 році

ДОПОВІДАВ:

Балабуха О.С. –

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

військовий
комісар
Олександрійського
об’єднаного військового комісаріату

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 133 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про відбір та прийняття громадян України на військову службу
за контрактом до лав Збройних Сил України у 2020 році

ДОПОВІДАВ:

Балабуха О.С. –

військовий
комісар
Олександрійського
об’єднаного військового комісаріату
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 134 (додається)

19. 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

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин запропоновано доповнити
проект рішення п.4, а саме:
- Затвердити Ходак Т.М. проекти землеустрою по зміні
цільового
призначення
земельних
ділянок
по
вул. Софіївській, 27.
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0979
га по вул. Софіївській, 27, що перебуває у приватній власності
Ходак Т.М. згідно з державним актом серія ЯК № 999819 від
09.12.2011, з «код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)» на «код КВЦПЗ 02.10 Для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури».
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею
0,0340 га по вул. Софіївській, 27, що перебуває у приватній
власності Ходак Т.М. згідно з державним актом серія ЯК
№ 999820 від 09.12.2011, з «код КВЦПЗ 02.05 Для
індивідуального садівництва» на «код КВЦПЗ 02.10 Для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури».

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 135 з доповненням (додається)

20. 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:

Ракута С.М., Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин запропоновано внести
зміни в п.п. 1, 2, 7 проекту рішення, а саме:
- зняти з розгляду п.1 щодо припинення дії договору
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особистого строкового сервітуту від 29.01.2015 № 120,
укладеного з Гонтарь О.М., на земельну ділянку по
вул. Діброви (біля поліклініки), площею 0,0030 га, за згодою
сторін;
- зняти з розгляду п.2 щодо надання Дьобріх Г.М. в тимчасове
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Діброви (біля
поліклініки) для розміщення тимчасової споруди площею
0,0030 га за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного
благоустрою прилеглої території на землях міської ради;
- п.7 викласти в редакції: «Відмовити в погодженні
Гаврищуку В.В. місця розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0020 га в тимчасове користування
терміном на 3 (три) роки на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди за рахунок
земельної ділянки загальною площею 1,4770 га по
просп. Соборному, 89, що в перебуває у постійному
користуванні управління культури і туризму Олександрійської
міської ради»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 136 зі змінами (додається)

21. 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:

Ракута С.М., Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин запропоновано:
1) зняти з розгляду п.3 щодо надання дозволу
Гушлєвському О.О. на розробку проекту землеустрою по:
- зміні цільового призначення земельної ділянки площею
0,2500 га по вул. Козацькій з «В.03.13. Для будівництва та
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування»
на «В.03.15. Для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови»;
- формуванню додаткової земельної ділянки площею 0,2500 га
по вул. Козацькій площею 0,3587 га з цільовим призначенням
В.03.15;
- об’єднанню земельних ділянок площами 0,2500 га та 0,3587га;
2) доповнити проект рішення п.3, а саме:
«Надати Олександрійському міськрайонному відділу державної
установи «Центр пробації» в Кіровоградській області дозвіл на
проведення технічної інвентаризації земельної ділянки
комунальної форми власності орієнтовною площею 0,0600 га по
вул. Святомиколаївській, 18 за рахунок земель запасу
громадського призначення та надати дозвіл на розробку
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технічної документації з інвентаризації земель з метою передачі
земельної ділянки до державної власності»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 137 зі змінами (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.07.2019
№ 774 «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 138 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адрес земельним ділянкам

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 139 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
16.01.2020 № 33

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 140 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про затвердження звіту
Олександрії за 2019 рік

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

про

виконання

бюджету

міста

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 141 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860
«Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 142 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення виносної торгівлі підприємцю
Єременко Н.Г.
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів міський голова
Цапюк С.К. не брав участі у голосуванні по даному питанню

2. С Л У Х А Л И :

Про торгівлю штучними квітами
(питання № 15 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається в редакції:
«Відмовити підприємцю Ярифі Н.Й. в погодженні торгівлі
штучними квітами до поминального дня за адресою:
м. Олександрія, просп. Соборний, 11 (біля павільйону
«Авоська»)»

3. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації
(питання № 19 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.4, а саме:
- Затвердити Ходак Т.М. проекти землеустрою по зміні
цільового
призначення
земельних
ділянок
по
вул. Софіївській, 27.
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0979
га по вул. Софіївській, 27, що перебуває у приватній власності
Ходак Т.М. згідно з державним актом серія ЯК № 999819 від
09.12.2011, з «код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)» на «код КВЦПЗ 02.10 Для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури».
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею
0,0340 га по вул. Софіївській, 27, що перебуває у приватній
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власності Ходак Т.М. згідно з державним актом серія ЯК
№ 999820 від 09.12.2011, з «код КВЦПЗ 02.05 Для
індивідуального садівництва» на «код КВЦПЗ 02.10 Для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури».
4. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 20 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.п. 1, 2, 7, а саме:
- зняти з розгляду п.1 щодо припинення дії договору
особистого строкового сервітуту від 29.01.2015 № 120,
укладеного з Гонтарь О.М., на земельну ділянку по
вул. Діброви (біля поліклініки), площею 0,0030 га, за згодою
сторін;
- зняти з розгляду п.2 щодо надання Дьобріх Г.М. в тимчасове
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Діброви (біля
поліклініки) для розміщення тимчасової споруди площею
0,0030 га за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного
благоустрою прилеглої території на землях міської ради;
- п.7 викласти в редакції «Відмовити в погодженні
Гаврищуку В.В. місця розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0020 га в тимчасове користування
терміном на 3 (три) роки на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди за рахунок
земельної ділянки загальною площею 1,4770 га по
просп. Соборному, 89, що в перебуває у постійному
користуванні управління культури і туризму Олександрійської
міської ради»

5. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 21 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
1) зняти з розгляду п.3 щодо надання дозволу
Гушлєвському О.О. на розробку проекту землеустрою по:
- зміні цільового призначення земельної ділянки площею
0,2500 га по вул. Козацькій з «В.03.13. Для будівництва та
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування»
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на «В.03.15. Для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови»;
- формуванню додаткової земельної ділянки площею 0,2500 га
по вул. Козацькій площею 0,3587 га з цільовим призначенням
В.03.15;
- об’єднанню земельних ділянок площами 0,2500 га та 0,3587га;
2) доповнити проект рішення п.3, а саме:
«Надати Олександрійському міськрайонному відділу державної
установи «Центр пробації» в Кіровоградській області дозвіл на
проведення технічної інвентаризації земельної ділянки
комунальної форми власності орієнтовною площею 0,0600 га
по вул. Святомиколаївській, 18 за рахунок земель запасу
громадського призначення та надати дозвіл на розробку
технічної документації з інвентаризації земель з метою
передачі земельної ділянки до державної власності»
6. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню економіки міської ради, управлінню приватизації,
оренди майна та землі міської ради та постійній комісії міської
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання
земельних відносин проаналізувати показники діяльності
промислових підприємств, яким надавалися земельні ділянки
на пільгових умовах або яким надавались пільги, пов’язані з
вилученням
земельних
ділянок
до
земель
запасу
Олександрійської міської ради на колишніх промислових
підприємствах

7. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню економіки міської ради, управлінню приватизації,
оренди майна та землі міської ради вивчити питання щодо
можливості перенесення квіткового ринку з вул. Козацької в
інше місце

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

