ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 15 квітня 2021 року

№ 12

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»

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради
ПРИСУТНІ ГОЛОВИ
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:

БАРАНОВ
Іван Михайлович

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

ЖОСАН
Роман Олександрович

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

ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

- голова постійної комісії міської ради з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

- 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

НОСОВ
Олег Миколайович

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

ПАНІБРАТЕНКО
Олег Іванович

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

- фізична особа-підприємець

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна

- заступник начальника відділу молоді та спорту міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ТРИГУБ
Валентина Федорівна

- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців
міської ради

ТУРБАЄВСЬКАРОЩЕНКО
Олена Анатоліївна

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

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- заступник начальника управління освіти міської ради

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської ради
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ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім Бойчуком І.П.
Доповідач:
ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО
Олена Анатоліївна

2.

Про списання автомобіля з балансового обліку НВК «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад»
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

3.

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

- заступник начальника управління освіти міської
ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд
земельних і майнових питань»
Доповідач:
ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна

- заступник начальника відділу молоді та спорту
міської ради

4.

Про погодження ФОП Фоменку Є.О. розміщення мобільної автокав’ярні

5.

Про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

6.

- начальник управління економіки міської ради

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців
Олександрійської міської ради у новій редакції
Доповідач:
ТРИГУБ
Валентина Федорівна

- начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців міської ради
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7.

Про затвердження зразків та описів печаток адміністраторів управління дозвільнопогоджувальних процедур та адміністративних послуг Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

8.

- начальник управління дозвільно-погоджувальних
процедур та адміністративних послуг міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04 березня 2021 року № 200
«Про порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам
звернень, що проживають на території Олександрійської територіальної громади»
Доповідач:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

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 земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 38а в м. Олександрії

13.

Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки

14.

Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а

15.

Про припинення постійного користування

16.

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про
визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»

17.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

18.

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень

19.

Про продовження договору оренди шляхом проведення аукціону

20.

Про втрату чинності п.п. 1, 2 рішення виконавчого комітету від 04.02.2021 № 113
«Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу» в частині
оренди приміщень ТОВ «ВКФ «Оксамит»

21.

Про заміну орендаря нежитлового приміщення по вул. Павла Кравченка в
сел. Олександрійське
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

22.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про утворення організаційного комітету з відзначення в Олександрійській
територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України та затвердження його
персонального складу
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23.

Про нагородження Комлєвої-Конакової Людмили Федорівни
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

24.

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та озеленення парку
«Молодіжний»
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

1. С Л У Х А Л И :

Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім
Бойчуком І.П.

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 № 314 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про списання автомобіля з балансового обліку НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 –
дошкільний навчальний заклад»

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – заступник начальника управління освіти
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 315 (додається)

3. 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:

Горенко В.А. – заступник начальника відділу молоді та спорту
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 316 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про погодження ФОП Фоменку Є.О. розміщення мобільної
автокав’ярні

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 317 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 318 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного
реєстру виборців Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Тригуб В.Ф. – начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 319 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження зразків та описів печаток адміністраторів
управління
дозвільно-погоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Яременко С.П. – начальник
управління
дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 320 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 04 березня 2021 року № 200 «Про порядок видачі старостами
Олександрійської міської ради довідок суб’єктам звернень, що
проживають на території Олександрійської територіальної
громади»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Альпов А.В. – начальник юридичного управління міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 321 (додається)

9. 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:

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

Прийняти рішення № 322 (додається)

10. 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.п. 2, 3 проекту
рішення, а саме:
- п.2 змінити Ковальовій С.А. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137),
площею 0,0036 га для розміщення тимчасової споруди (групи
тимчасових споруд) з 20 на 5 років;
- п.3 доповнити фразою «за умови погодження з адміністрацією
КП «Олександрійський центральний ринок» та з відповідними
службами»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 323 зі змінами (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
Інформував про висновки постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних
відносин та запропонував внести зміни до п.п. 5, 6 проекту
рішення, а саме:
- п.5 Змінити Кудрі Л.І. орендні ставки за оренду земельної
ділянки по просп. Соборному, 147а з «0,0190 га – 12%,
0,1710 га – 3%» на – «12% для всієї земельної ділянки площею
0,1879 га»;
- п.6 доповнити абзацом «Змінити вид використання земельної
ділянки з «для обслуговування будівель та споруд» на «для
будівництва та обслуговування будівель та споруд».
Уточнити вид використання в усьому пункті

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 324 зі змінами (додається)
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12. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 38а в м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 325 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної
ділянки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 326 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 327 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про припинення постійного користування

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 проекту рішення
абзацом:
«Обласному
комунальному
виробничому
підприємству
«Дніпро-Кіровоград» провести рекультивацію земельної ділянки
до 01.06.2021»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
16. С Л У Х А Л И :

Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 328 з доповненням (додається)
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020
№ 977 «Про визначення переліку орендарів, що надають
соціально важливі послуги населенню»
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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 № 329 (додається)

17. 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 № 330 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових
приміщень

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 в п.1 проекту рішення, а
саме:
«Встановити акціонерному товариству «Укрпошта» річну
орендну плату у розмірі 1% від незалежної оцінки об’єктів
оренди».
Доповнити п.1 абзацом:
«Акціонерному
товариству
«Укрпошта»
забезпечити
збереження надання поштових послуг в селах і селищах
Олександрійської територіальної громади»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами та доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 331 зі змінами та доповненням (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про продовження договору оренди шляхом проведення аукціону

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 332 (додається)
Про втрату чинності п.п. 1, 2 рішення виконавчого комітету від
04.02.2021 № 113 «Про включення потенційних об’єктів оренди
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до Переліку другого типу» в частині оренди приміщень ТОВ
«ВКФ «Оксамит»
ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 333 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про заміну орендаря нежитлового приміщення по вул. Павла
Кравченка в сел. Олександрійське

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 334 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про утворення організаційного комітету з відзначення в
Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці
Конституції України та затвердження його персонального
складу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 335 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та
озеленення парку «Молодіжний»

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування
міської ради

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 336 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

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

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами та доповненням, а саме:
- п.2 змінити Ковальовій С.А. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137),
площею 0,0036 га для розміщення тимчасової споруди (групи
тимчасових споруд) з 20 на 5 років;
- п.3 доповнити фразою «за умови погодження з адміністрацією
КП «Олександрійський центральний ринок» та з відповідальними
службами»

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 11 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами та доповненням, а саме:
- п.5 Змінити Кудрі Л.І. орендні ставки за оренду земельної
ділянки по просп. Соборному, 147а з «0,0190 га – 12%, 0,1710 га –
3%» на – «12% для всієї земельної ділянки площею 0,1879 га»;
- п.6 доповнити абзацом «Змінити вид використання земельної
ділянки з «для обслуговування будівель та споруд» на «для
будівництва та обслуговування будівель та споруд».
Уточнити вид використання в усьому пункті

3. С Л У Х А Л И :

Про припинення постійного користування
(питання № 15 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:
«Обласному комунальному виробничому підприємству «ДніпроКіровоград» провести рекультивацію земельної ділянки до
01.06.2021»

4. С Л У Х А Л И :

Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових
приміщень
(питання № 18 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, а саме:
«Встановити акціонерному товариству «Укрпошта» річну орендну
плату у розмірі 1% від незалежної оцінки об’єктів оренди».
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Доповнити п.1 абзацом:
«Акціонерному товариству «Укрпошта» забезпечити збереження
надання поштових послуг в селах і селищах Олександрійської
територіальної громади»
5. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради спільно з управлінням культури і
туризму міської ради провести обстеження та приведення в
належний стан пам’ятників, пам’ятних знаків, братських могил,
обелісків та меморіальних комплексів воїнів, загиблих у Другій
світовій війні

6. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради спільно з КП «Теплокомуненерго»,
управлінням по експлуатації газового господарства, ОВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград» розпочати роботи по підготовці до нового
опалювального періоду 2021-2022 років, а саме:
- відремонтувати теплові мережі;
- завершити роботу по реструктуризації боргів та ін.

7. Д О Р У Ч И Т И :

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Чемерис І.А., начальнику управління освіти міської
ради спільно з директорами ДНЗ та ЗНЗ міста вивчити питання
необхідності проведення ремонтних робіт в закладах освіти та
обрахувати потребу в коштах

8. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню охорони здоров’я міської ради спільно з обласним
управлінням капітального будівництва врахувати всі зміни до
проекту проведення капітального ремонту інфекційного
відділення центральної міської лікарні, які стосуються придбання
необхідної медичної техніки для інфекційного відділення, з метою
передбачити під час проведення ремонтних робіт, яке обладнання
необхідно закупити та розмістити у відремонтованому
приміщенні

9. Д О Р У Ч И Т И :

Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради спільно з ТОВ «Екологія» з
залученням
організацій
районного
підпорядкування
та
працівників Укравтодору здійснити прибирання узбіччя дороги в
Кременчуцькому напрямку

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

