ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 18 лютого 2021 року

№5

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

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

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЖОСАН
Роман Олександрович

- голова постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

- голова депутатської фракції Політичної партії «Опозиційна
платформа «За життя»

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

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

- директор КП «Будинок побуту»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради
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ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- начальник відділу правового забезпечення та публічних
закупівель юридичного управління 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

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- заступник начальника юридичного управління міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ТУРБАЄВСЬКАРОЩЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей
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
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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»

КАРПАЧОВА
Олена Олександрівна

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019
№ 258 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
неповнолітній Коваль Т.В. та малолітній Коваль О.В.»

2.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019
№ 259 «Про влаштування неповнолітньої Коваль Т.В., малолітньої Коваль О.В. до
Благодійного Фонду «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя»
для дітей, які залишилися без батьківської опіки»

3.

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дітей-сиріт
Кононенка О.А., Кононенко І.А.

4.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019
№ 253 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
неповнолітній Глиняній Т.Г.»

5.

Про надання статусу малолітній Формокідовій Є.О., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна

6.

Про визначення місця проживання дитини

7.

Про визначення місця проживання дитини

8.

Про участь у вихованні дитини

9.

Про надання дитині Роговій Н.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів

10.

Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
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Доповідач:
ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО
Олена Анатоліївна
11.

Про затвердження переліку видів та об’єктів суспільно корисних робіт в
Олександрійській територіальній громаді
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

12.

- начальник відділу опіки та піклування служби у
справах дітей міської ради

- начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

Про утворення ініціативної групи з проведення установчих зборів по формуванню
Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
VIII скликання
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

13.

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження
Положення про управління економіки Олександрійської міської ради в новій
редакції»

14.

Про погодження торгівлі живими квітами

15.

Про погодження цілодобових режимів роботи магазинів

16.

Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок» сезонної торгівлі
сільськогосподарською продукцією

17.

Про погодження розрахунку вартості експлуатаційних витрат комунального
підприємства «Будинок побуту»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

18.

Про зміну повного найменування Олександрійського міського палацу культури

19.

Про затвердження Програми розвитку туризму та збереження культурної спадщини
Олександрійської територіальної громади на 2021-2026 роки

20.

Про проведення концертів гурту «Фристайл» та гурту «Діти Фристайла»

21.

Про надання дозволу на проведення ювілейної концертної програми «Тепло рідного
дому»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради
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22.

Про зміну найменування управління праці та соціального захисту населення
Олександрійської міської ради
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

23.

Про зміну повного найменування
Олександрійської міської ради

24.

Про створення відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

25.

управління

освіти,

молоді

та

спорту

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

Про присвоєння адреси гаражним боксам в м. Олександрії по вул. Святомиколаївській
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

26.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу

27.

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення
твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії

28.

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення
твердих побутових відходів з території приватної житлової забудови населених
пунктів Олександрійської територіальної громади за винятком м. Олександрії
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

29.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

30.

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

31.

Про оренду земельних ділянок

32.

Про звільнення від сплати земельного податку

33.

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935 «Про надання в
тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового
сервітуту»
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34.

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

35.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович
36.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Олександрія за 2020 рік
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

Під час затвердження порядку денного за пропозицією міського голови Кузьменка С.А.
питання № 18 «Про зміну повного найменування Олександрійського міського палацу
культури» знято з розгляду на додаткове вивчення
1. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 08.05.2019 № 258 «Про надання статусу дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
неповнолітній
Коваль Т.В. та малолітній Коваль О.В.»

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 135 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 08.05.2019 № 259 «Про влаштування неповнолітньої
Коваль Т.В., малолітньої Коваль О.В. до Благодійного Фонду
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя»
для дітей, які залишилися без батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 136 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу
«Каравела» дітей-сиріт Кононенка О.А., Кононенко І.А.

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 137 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 08.05.2019 № 253 «Про надання статусу дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
неповнолітній
Глиняній Т.Г.»

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 138 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітній Формокідовій
встановлення над нею опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 139 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 140 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 141 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дитини

ДОПОВІДАВ:

Є.О.,

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 142 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про надання дитині Роговій Н.В. статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 143 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Турбаєвська-Рощенко О.А. – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах
дітей міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 144 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження переліку видів та об’єктів суспільно корисних
робіт в Олександрійській територіальній громаді

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 145 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про утворення ініціативної групи з проведення установчих
зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради VIII скликання

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ципуринда І.М., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 2 (Ющик Є.С., Ципуринда І.М.);
«Утримались» - 1 (Слєта В.Я.)
Прийняти рішення № 146 (додається)
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13. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172
«Про затвердження Положення про управління економіки
Олександрійської міської ради в новій редакції»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 147 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про погодження торгівлі живими квітами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 148 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про погодження цілодобових режимів роботи магазинів

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 2 (Півняк В.Г., Ковальчук В.І.);
«Утримались» - 1 (Ципуринда І.М.)
Прийняти рішення № 149 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок»
сезонної торгівлі сільськогосподарською продукцією

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Півняк В.Г., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Півняк В.Г.)
Прийняти рішення № 150 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про погодження розрахунку вартості експлуатаційних витрат
комунального підприємства «Будинок побуту»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 151 (додається)
Про затвердження Програми розвитку туризму та збереження
культурної спадщини Олександрійської територіальної громади
на 2021-2026 роки
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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 № 152 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про проведення концертів гурту «Фристайл» та гурту «Діти
Фристайла»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 153 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на проведення ювілейної концертної
програми «Тепло рідного дому»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 154 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про зміну найменування управління праці та соціального
захисту населення Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 155 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про зміну повного найменування управління освіти, молоді та
спорту 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 № 156 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про створення відділу молоді та спорту Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
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ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ющик Є.С., Кузьменко С.А.
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 157 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси гаражним боксам в м. Олександрії по
вул. Святомиколаївській

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 158 (додається)

25. 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» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 159 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі
збирання та вивезення твердих побутових відходів з
багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування
міської ради

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 160 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі
збирання та вивезення твердих побутових відходів з території
приватної
житлової
забудови
населених
пунктів
Олександрійської територіальної громади за винятком
м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування
міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 161 (додається)

28. 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 № 162 (додається)

29. 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. 1 проекту рішення,
а саме:
- п.1 «Відмовити Рингачу Ю.М. у наданні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки площею 0,0036 га по вул. 6-го Грудня (біля
житлового будинку № 137)»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 163 зі змінами (додається)

30. 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 зняти з розгляду на доопрацювання
п. 3 щодо відмови Кравченку В.М. у наданні дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж
земельної ділянки комунальної власності по проїзду
Поліграфістів, 6а площею 0,6003 га

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 164 зі змінами (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку

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 прийняти рішення в редакції, а саме:
«Відмовити КНП «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської
обласної ради» у звільненні від сплати земельного податку на
2021 рік за користування земельною ділянкою площею 0,2528 га
по вул. Бульварній, 5, яка перебуває у постійному користуванні
підприємства»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 165 зі змінами (додається)

32. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935
«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 доповнити п.1 абзацом, а саме:
«Визначити розмір плати за сервітутне користування земельною
ділянкою площею 60,0 кв.м за ставкою 12% від нормативної
грошової оцінки з врахуванням коефіцієнта функціонального
використання (Кф) у розмірі 2,5»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
33. С Л У Х А Л И :

Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 166 з доповненням (додається)
Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку
першого типу
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 167 (додається)

34. 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 № 168 (додається)

35. С Л У Х А Л И :

Про затвердження звіту про
Олександрія за 2020 рік

ДОПОВІДАВ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

виконання

бюджету

міста

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 169 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 29 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 проекту рішення, а саме:
- п.1 «Відмовити Рингачу Ю.М. у наданні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки площею 0,0036 га по вул. 6-го Грудня (біля
житлового будинку № 137)»

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 30 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
зняти з розгляду п. 3 щодо відмови Кравченку В.М. у наданні
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж
земельної ділянки комунальної власності по проїзду
Поліграфістів, 6а площею 0,6003 га на доопрацювання

3. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку
(питання № 31 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
«Відмовити КНП «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської
обласної ради» у звільненні від сплати земельного податку на
2021 рік за користування земельною ділянкою площею 0,2528 га
по вул. Бульварній, 5, яка перебуває у постійному користуванні
підприємства»

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935
«Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту»
(питання № 32 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.1 абзацом, а саме:
«Визначити розмір плати за сервітутне користування земельною
ділянкою площею 60,0 кв.м за ставкою 12% від нормативної
грошової оцінки з врахуванням коефіцієнта функціонального
використання (Кф) у розмірі 2,5»

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

