ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 13 травня 2021 року

№ 15

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

- начальник управління освіти міської ради

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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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

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

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

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 ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради
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БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

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

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

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про дозвіл на укладення договору про припинення права власності на аліменти для
дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради
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2.

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план
підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

3.

- начальник управління економіки міської ради

Про заходи з підготовки господарського комплексу м. Олександрії до роботи в
осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

4.

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

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

5.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

6.

Про оренду земельних ділянок

7.

Про інвентаризацію земель

8.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу

9.

Про продовження договору оренди шляхом проведення аукціону

10.

Про внесення доповнень до договору оренди нежитлового приміщення від 09.11.2012
№ 37
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про дозвіл на укладення договору про припинення права
власності на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права
власності на нерухоме майно
Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 409 (додається)
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2. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про внесення доповнення до рішення міської ради від
24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки регуляторних актів
міською радою на 2021 рік»
Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 410 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про заходи з підготовки
м. Олександрії до роботи
2021-2022 рр.

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

господарського комплексу
в осінньо-зимовий період

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 411 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади
на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 412 (додається)

5. 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» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 413 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 414 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про інвентаризацію земель
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 415 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
першого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 416 (додається)

9. 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:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 417 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнень до договору оренди нежитлового
приміщення від 09.11.2012 № 37

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 418 (додається)

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

