ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 09 квітня 2020 року

№ 10

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

ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

ГОСТРИЙ
Георгій Георгійович

- пенсіонер

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

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»

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
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ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

- директор салонів краси «Молодість» та «Майстер-клас»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

- заступник голови постійної комісії міської ради з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики

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 ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна
та землі міської ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

САДОМІЧЕНКО
Артем Юрійович

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

та
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ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу

2.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 133 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя
133»

3.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 147 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна Оселя
147»
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

4.

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради Головачової О.В.

5.

Про організаційний комітет по відзначенню Дня міста Олександрії

6.

Про оргкомітет по відзначенню Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

7.

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план
підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 рік»

8.

Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників на міських
автобусних маршрутах загального користування
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради
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9.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

10.

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

11.

Про оренду земельних ділянок

12.

Про земельні ділянки по проїзду Поліграфістів, 1

13.

Про внесення змін до Типового договору особистого строкового сервітуту

14.

Про тимчасові зміни до порядку оплати оренди комунального майна орендарями на
час карантину

15.

Про нежитлові приміщення по просп. Соборному, 26 та вул. Скіфській, 2
Доповідач:
КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

16.

- заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20 лютого 2020 року № 123
«Про дозвіл на продаж, придбання, дарування приватного житла, легкового
автомобіля»
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

17.

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

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

- начальник фінансового управління міської ради

1. С Л У Х А Л И :

Про виділення паливно – мастильних матеріалів з міського
матеріального запасу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 207 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. 6-го Грудня, 133 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 133»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 208 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. 6-го Грудня, 147 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Затишна Оселя 147»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 209 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради
Головачової О.В.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 210 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про організаційний комітет по відзначенню Дня міста
Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Цапюк С.К.
Заріцький В.В.: запропонував від депутатського корпусу
включити до складу комісії себе, так як він є заступником
голови постійної комісії міської ради з питань стратегічного
розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної
політики.
Цапюк С.К.: поставив проект рішення з доповненням на
голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 211 з доповненням (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про оргкомітет по відзначенню Дня пам’яті та примирення і
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 212 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення міської ради
від 29.11.2019 № 838 «Про план підготовки регуляторних актів
міською радою на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 213 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних
перевізників на міських автобусних маршрутах загального
користування

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Гриценко С.П., Цапюк С.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 214 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Крисанова

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 215 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

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 до проекту рішення, а саме:
- в п.4 змінити термін надання Саркісяну С.Г. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки площею 0,0006 га по вул. Софіївській (біля
території готелю «Дружба») для розміщення тимчасової

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради
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споруди за рахунок земель житлової та громадської забудови з
5 на 1 рік
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 216 зі змінами (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

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 в п.2 щодо
надання товариству з обмеженою відповідальністю «Київський
завод підіймально-транспортного обладнання» в оренду
земельної ділянки площею 0,9998 га по Куколівському шосе, 5а
для обслуговування виробничих будівель та споруд змінити
термін оренди з 49 на 1 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 217 зі змінами (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про земельні ділянки по проїзду Поліграфістів, 1

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

–

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 218 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін
строкового сервітуту

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

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

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

Ю.Г.

–

до

Типового

договору

особистого

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 219 (додається)
Про тимчасові зміни до порядку оплати оренди комунального
майна орендарями на час карантину
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ДОПОВІДАВ:

Крисанова

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 запропонували доповнити
проект рішення п.п. 3,4, а саме:
3) Відмовити акціонерному товариству «Державний ощадний
банк України» у встановленні на період карантину орендної
плати у розмірі 1 гривні за оренду нежитлових приміщень за
адресами:
- вул. Бульварна, 1,
- сел. Олександрійське, вул. Миру, 12,
- просп. Соборний, 26,
- просп. Соборний, 87.
4) Відмовити державному підприємству «Центр державного
земельного кадастру» у звільненні на період карантину від
сплати орендної плати за оренду нежитлового приміщення по
вул. Першотравневій, 9

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 220 з доповненням (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про нежитлові приміщення по просп. Соборному, 26 та
вул. Скіфській, 2

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Гострий Г.Г., Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин запропонували доповнити
п.2 проекту рішення абзацом, а саме:
«Зобов’язати орендаря укласти договір на відшкодування
експлуатаційних витрат з ОСББ «Шахтарочка»

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Гострий Г.Г.)

ВИРІШИЛИ:
16. С Л У Х А Л И :

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

Прийняти рішення № 221 з доповненням (додається)
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 20 лютого 2020 року № 123 «Про дозвіл на продаж,
придбання, дарування приватного житла, легкового автомобіля»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 222 (додається)

17. 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:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 223 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про організаційний комітет по відзначенню Дня міста
Олександрії
(питання № 5 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням а саме:
доповнити склад комісії Заріцьким Віталієм Васильовичем,
депутатом міської ради, заступником голови постійної комісії
міської ради з питань стратегічного розвитку та планування,
бюджету і фінансів, регуляторної політики

2. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 10 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

– заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

Рішення приймається зі змінами, а саме:
- в п.4 змінити термін надання Саркісяну С.Г. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки площею 0,0006 га по вул. Софіївській (біля
території готелю «Дружба») для розміщення тимчасової
споруди за рахунок земель житлової та громадської забудови з
5 на 1 рік
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3. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 11 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

Ю.Г.

–

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
- в
п.2
щодо
надання
товариству з
обмеженою
відповідальністю «Київський завод підіймально-транспортного
обладнання» в оренду земельної ділянки площею 0,9998 га по
Куколівському шосе, 5а для обслуговування виробничих
будівель та споруд змінити термін оренди з 49 на 1 рік

4. С Л У Х А Л И :

Про тимчасові зміни до порядку оплати оренди комунального
майна орендарями на час карантину
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

Ю.Г.

–

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.п. 3,4, а саме:
3) Відмовити акціонерному товариству «Державний ощадний
банк України» у встановленні на період карантину орендної
плати у розмірі 1 гривні за оренду нежитлових приміщень за
адресами:
- вул. Бульварна, 1,
- сел. Олександрійське, вул. Миру, 12,
- просп. Соборний, 26,
- просп. Соборний, 87.
4) Відмовити державному підприємству «Центр державного
земельного кадастру» у звільненні на період карантину від
сплати орендної плати за оренду нежитлового приміщення по
вул. Першотравневій, 9.

5. С Л У Х А Л И :

Про нежитлові приміщення по просп. Соборному, 26 та
вул. Скіфській, 2
(питання № 15 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

ВИСТУПИЛИ:

Крисанова

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради
Ракута С.М., Гострий Г.Г., Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.2 абзацом, а саме:
«Зобов’язати орендаря укласти договір на відшкодування
експлуатаційних витрат з ОСББ «Шахтарочка»

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

