ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 06 березня 2020 року

№6

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

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

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського
ШТОРМ»

представництва

ТОВ

«ІСП

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

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

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:
ДИЧКО
Олександр Дмитрович

- фізична особа-підприємець

МІТІШОВА
Олена Юріївна

- фізична особа-підприємець

РУДИК
- директор ТОВ «Торос»
Володимир Володимирович
СОКОЛОВА
Світлана Василівна

- начальник Олександрійського управління з експлуатації
газового господарства

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради
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ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

та

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

МАРЮХНО
Юрій Сергійович

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна та
землі

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики 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

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- керівник комунальної установи «Редакція Олександрійського
міського радіомовлення»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про звільнення від повноважень опікуна, піклувальника Берест К.Ю. над дітьми
Берестом А.В., Берест Д.В.

2.

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дітей-сиріт
Берест Д.В., Береста А.В.

3.

Про звільнення від повноважень піклувальника Погорєлова Ю.В. над дитиною
Авдєєнко О.В.

4.

Про влаштування дитини Авдєєнко О.В. до Благодійної організації Благодійний
Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»
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5.

Про влаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї
Великої Л.К. дітей-сиріт Пащенка М.Ю., Пащенка К.Ю.

6.

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

7.

Про визначення місця проживання дитини

8.

Про участь у вихованні дитини Притули А.А.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

9.

Про надання відомчого житла

10.

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

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

11.

Про погодження торгівлі живими квітами

12.

Про проведення ярмарку «Все для саду та городу»

13.

Про затвердження поновленого складу надзвичайної протиепізоотичної комісії

14.

Про затвердження об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування в адміністративно-територіальних межах
Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

15.

- начальник управління економіки міської ради

Про поділ об’єкта нерухомого майна по просп. Соборному, 66 та присвоєння адрес
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

16.

Про затвердження акта приймання - передачі багатоквартирного житлового будинку
по вул. 6-го Грудня, 141/4 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя
141/4»

17.

Про затвердження акта приймання - передачі багатоквартирного житлового будинку
по вул. 6-го Грудня, 139А з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Комфортне Житло
139-А»
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18.

Про передачу комунальної техніки з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте
місто»

19.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.10.2019 № 654 та рішення
виконавчого комітету від 13.02.2020 № 104

20.

Про призначення КП «Чисте місто» тимчасовим виконавцем послуг зі збирання та
вивезення твердих побутових відходів з території приватного сектору м. Олександрії
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

21.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

22.

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

23.

Про оренду земельних ділянок

24.

Про проведення земельних торгів

25.

Про приватизацію нежитлового приміщення площею 81,7 кв.м за адресою:
вул. Бориса Нечерди, 14

26.

Про викуп земельної ділянки за адресою: пл. Знам’янська, 1а

27.

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд
земельних і майнових питань»

28.

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

29.

Про присвоєння адреси земельній ділянці
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про звільнення від повноважень опікуна, піклувальника
Берест К.Ю. над дітьми Берестом А.В., Берест Д.В.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 143 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу
«Каравела» дітей-сиріт Берест Д.В., Береста А.В.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 144 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про
звільнення
від
повноважень
Погорєлова Ю.В. над дитиною Авдєєнко О.В.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

піклувальника

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» -10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 145 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Авдєєнко О.В. до Благодійної
організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та
реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися без
батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 146 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про влаштування на виховання і спільне проживання до
прийомної сім’ї Великої Л.К. дітей-сиріт Пащенка М.Ю.,
Пащенка К.Ю.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 147 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 148 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 149 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дитини Притули А.А.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 150 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про надання відомчого житла

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення дано доручення заступникам
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Сосні Л.В., Некрасову А.В. та начальнику управління
приватизації, оренди майна та землі міської ради Купченку О.П.
в місячний термін провести інвентаризацію безхазяйних
житлових приміщень та перевірити списки осіб, які стоять на
обліку в черзі для отримання соціального житла, та підготувати
Програму його ремонту за рахунок бюджетних коштів з
подальшим наданням соціального житла дітям-сиротам та
молодим спеціалістам соціальної сфери

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 151 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на продаж, придбання, дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 152 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про погодження торгівлі живими квітами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував доповнити проект рішення п.2, а саме:
«2. Погодити гр. МАРЧЕНКУ Сергію Сергійовичу торгівлю
живими квітами до весняних свят з 06 березня 2020 року по
09 березня 2020 року за адресами:
1) вул. 6-го Грудня, 137;
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2) просп. Соборний, 107, 109;
3) просп. Будівельників, 26а (біля ринку «Александрит»);
4) вул. Героїв Сталінграда, 31;
5) просп. Соборний, 11 (біля магазину «Варто»)»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 153 з доповненням (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про проведення ярмарку «Все для саду та городу»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 154 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження поновленого
протиепізоотичної комісії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

складу

надзвичайної

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 155 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про затвердження об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування в
адміністративно-територіальних
межах
Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 156 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по просп. Соборному, 66
та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 157 (додається)

9
16. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/4 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна
Оселя 141/4»

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення дано доручення управлінню
житлово-комунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради провести широку інформаційнороз’яснювальну роботу щодо подальшого створення в місті
ОСББ

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 158 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 139А з управління
комунального підприємства «Житлогосп» 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» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 159 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про передачу комунальної техніки 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» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 160 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
10.10.2019 № 654 та рішення виконавчого комітету від
13.02.2020 № 104

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 161 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про призначення КП «Чисте місто» тимчасовим виконавцем
послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з
території приватного сектору м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 162 (додається)

21. 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:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 163 (додається)

22. 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 дано доручення управлінню
приватизації, оренди майна та землі міської ради:
- до сесії міської ради вирішити питання з власником групи
тимчасових споруд по вул. Козацький шлях (біля ЗНЗ № 6) по
сплаті боргу у розмірі 6969 грн за розміщення тимчасових
споруд за даною адресою;
- вносити на розгляд виконавчого комітету питання лише при
наявності підготовленої інформації про кількість найманих
працівників, відсутності заборгованості із заробітної плати та
сплати податків;
- розглядати на засіданні виконавчого комітету звернення
громадян, ФОП та юридичних осіб лише в присутності на
засіданні заявників або їх представників

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 164 (додається)
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23. 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 була внесена пропозиція
зняти з розгляду п.30 проекту рішення про надання Лінку Є.В.
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування
будівлі колишнього кінотеатру площею 0,0981 га за адресою:
пл. Покровська, 10 з метою зміни площі земельної ділянки з
«0,0981 га» на «0,3211 га»

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)
Прийняти рішення № 165 зі змінами (додається)

24. 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» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)
Прийняти рішення № 166 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про приватизацію нежитлового приміщення площею 81,7 кв.м
за адресою: вул. Бориса Нечерди, 14

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 була внесена пропозиція
зняти проект рішення з розгляду

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
26. С Л У Х А Л И :

За зняття проекту рішення з розгляду
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)
Проект рішення зняти з розгляду
Про викуп земельної ділянки за адресою: пл. Знам’янська, 1а
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ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 167 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804
«Про розгляд земельних і майнових питань»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 168 (додається)

28. 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:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 169 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси земельній ділянці

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 170 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання відомчого житла
(питання № 9 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Доручити заступникам міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Сосні Л.В., Некрасову А.В. та
начальнику управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради Купченку О.П. в місячний термін провести
інвентаризацію безхазяйних житлових приміщень та
перевірити списки осіб, які стоять на обліку в черзі для
отримання соціального житла, та підготувати Програму його
ремонту за рахунок бюджетних коштів з подальшим наданням
соціального житла дітям-сиротам та молодим спеціалістам
соціальної сфери

2. С Л У Х А Л И :

Про погодження торгівлі живими квітами
(питання № 11 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.2, а саме:
«2. Погодити гр. МАРЧЕНКУ Сергію Сергійовичу торгівлю
живими квітами до весняних свят з 06 березня 2020 року по
09 березня 2020 року за адресами:
1) вул. 6-го Грудня, 137;
2) просп. Соборний, 107, 109;
3) просп. Будівельників, 26а (біля ринку «Александрит»);
4) вул. Героїв Сталінграда, 31;
5) просп. Соборний, 11 (біля магазину «Варто»)»

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/4 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Затишна Оселя 141/4»
(питання № 16 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури
та
містобудування
міської ради
провести
широку
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подальшого
створення в місті ОСББ

4. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 22 порядку денного)
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ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради:
- до сесії міської ради вирішити питання з власником групи
тимчасових споруд по вул. Козацький шлях (біля ЗНЗ № 6) по
сплаті боргу у розмірі 6969 грн за розміщення тимчасових
споруд за даною адресою;
- вносити на розгляд виконавчого комітету питання лише при
наявності підготовленої інформації про кількість найманих
працівників, відсутності заборгованості із заробітної плати та
сплати податків;
- розглядати на засіданні виконавчого комітету звернення
громадян, ФОП та юридичних осіб лише в присутності на
засіданні заявників або їх представників

5. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 23 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:
- зняти з розгляду п.30 щодо надання Лінку Є.В. дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки для обслуговування будівлі
колишнього кінотеатру площею 0,0981 га за адресою:
пл. Покровська, 10 з метою зміни площі земельної ділянки з
«0,0981 га» на «0,3211 га».

6. С Л У Х А Л И :

Про приватизацію нежитлового приміщення площею 81,7 кв.м
за адресою: вул. Бориса Нечерди, 14
(питання № 25 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:
7. Д О Р У Ч И Т И :

Проект рішення зняти з розгляду.
Начальнику управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської ради Яременко С.П. вирішити
питання з Олександрійським управлінням з експлуатації
газового господарства щодо направлення спеціалістів для
надання консультацій громадянам міста в ЦНАП один раз на
тиждень
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8. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню економіки міської ради звернутися до Кабінету
Міністрів України з пропозицією зобов’язати НКРЕ України
надати інформацію щодо собівартості визначеного розміру
плати за послуги з розподілу природного газу для споживачів
ВАТ «Кіровоградгаз» та спрямування частини прибутку на
зменшення тарифу на газ для побутових споживачів

9. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради протягом 2-х тижнів виконати
роботи по грейдеруванню ґрунтових доріг по місту

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

