ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 27 травня 2021 року

№ 16

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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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

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»
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

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:
КІЯШКО
Олександр Сергійович

- директор КП «Олександрійський центральний ринок»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради
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МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

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

САКАРА
Тамара Вікторівна

- начальник управління охорони здоров’я міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- заступник начальника юридичного управління міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- кореспондент 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»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про звільнення від повноважень опікунів Голубєвої Л.І., Горбатюк В.А. над дитиною
Голубєвим І.Є.

2.

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

3.

Про визначення місця проживання дитини

4.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2018
№ 407 «Про надання статусу малолітній Лагозинській М.О., встановлення над нею
опіки та призначення опікуна»

5.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2020
№ 368 «Про надання статусу малолітнім Бичковій А.М., Бичковій С.А., встановлення
над ними опіки та призначення опікуна»
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

6.

Про дозвіл на дарування приватного житла

7.

Про списання будівлі складського приміщення з балансового обліку санаторного
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 16 компенсуючого типу Олександрійської
міської ради
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

8.

Про погодження торгівлі ФОП Кучер І.В.

9.

Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок»

10.

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 22.10.2020 № 550
«Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2021 рік виконавчим
комітетом»

11.

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
від 28 листопада 2019 року № 787 «Про погодження КП «Олександрійський
центральний ринок» розміщення кіосків для торгівлі на пл. Соборній»

12.

Про розміщення експозиції автомобілів Renault, Nissan та Ford у місті Олександрії

13.

Про обмеження руху автотранспорту на День міста

14.

Про погодження розміщення святкової торгівлі та атракціонів на День міста
Олександрії
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Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович
15.

- начальник управління економіки міської ради

Про погодження проведення мирного зібрання – хресної ходи
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

16.

Про погодження проведення заходу в Олександрійському міському музейному центрі
ім. Худякової А. Ф.

17.

Про дозвіл на проведення звітного концерту колективу громадської організації
«Театр танцю «Вуличний балет»

18.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01 квітня 2021 року № 273
«Про проведення відкритого конкурсу на створення логотипу свята «275-та річниця з
дня заснування міста Олександрії»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

19.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

Про затвердження зразків та описів кутового штампу і печатки старости сіл
Звенигородка,
Марто-Іванівка,
Олександро-Степанівка,
Головківське
Олександрійської міської ради
Доповідач:
СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- заступник начальника
міської ради

юридичного

управління

20.

Про затвердження контрольного списку 2 державного пожежно-рятувального загону
Управління ДСНС України у Кіровоградській області, які перебувають на
квартирному обліку за місцем роботи

21.

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов

22.

Про визнання відомчою квартири № 6 по вул. Миру, 22 у м. Олександрії

23.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу

24.

Про передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді

25.

Про затвердження Статуту комунального
Олександрійської міської ради у новій редакції
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

підприємства

«Чисте

місто»

- начальник
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
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26.

Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні послуги в КНП
«Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради»

27.

Про передачу обладнання
Доповідач:
САКАРА
Тамара Вікторівна

28.

- начальник управління охорони здоров’я міської
ради

Про заходи по відзначенню 275-ї річниці Дня міста Олександрії
Доповідач:
ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління
міської ради

забезпечення

діяльності

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 оформлення права власності на земельні ділянки

33.

Про проведення земельних торгів

34.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу

35.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

36.

Про присвоєння адреси земельній ділянці
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про звільнення від повноважень опікунів Голубєвої Л.І.,
Горбатюк В.А. над дитиною Голубєвим І.Є.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 419 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 420 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення 421 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 26.06.2018 № 407 «Про надання статусу малолітній
Лагозинській М.О., встановлення над нею опіки та призначення
опікуна»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 422 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 17.07.2020 № 368 «Про надання статусу малолітнім
Бичковій А.М., Бичковій С.А., встановлення над ними опіки та
призначення опікуна»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 423 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 424 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про списання будівлі складського приміщення з балансового
обліку санаторного закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 16
компенсуючого типу Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 425 (додається)
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8. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про погодження торгівлі ФОП Кучер І.В.
Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 426 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський
центральний ринок»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 427 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету
від 22.10.2020 № 550 «Про затвердження плану підготовки
регуляторних актів на 2021 рік виконавчим комітетом»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 428 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету від 28 листопада 2019 року № 787 «Про
погодження КП «Олександрійський центральний ринок»
розміщення кіосків для торгівлі на пл. Соборній»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував внести зміни до проекту рішення, а саме: змінити
термін виконання п.2 рішення виконавчого комітету з 27 травня
до 29 травня 2021 року

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 429 зі змінами (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про розміщення експозиції автомобілів Renault, Nissan та Ford у
місті Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 430 (додається)

9
13. С Л У Х А Л И :

Про обмеження руху автотранспорту на День міста

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 431 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення святкової торгівлі та атракціонів на
День міста Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував доповнити проект рішення пунктами 4, 8
наступного змісту:
«п.4.
За
умови
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального
захисту,
дотримання
санітарних
та
протиепідемічних норм погодити підприємцю ШЕХОВЦОВІЙ
Тетяні Сергіївні торгівлю продовольчими товарами та пивом на
майданчику біля стадіону «Ніка» на День міста Олександрії з 28
по 30 травня 2021 року».
«п.8. Рекомендувати начальнику Олександрійського МРВ
Управління ДСНС України в Кіровоградській області
організувати чергування та контроль за дотриманням безпеки
під час проведення святкових заходів до Дня міста з 28 по
30 травня 2021 року біля КСК «Ніка» та 30 травня 2021 року
біля та на пл. Соборній».

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 432 з доповненням (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення мирного зібрання – хресної ходи

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 433 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення заходу в Олександрійському
міському музейному центрі ім. Худякової А. Ф.

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 434 (додається)
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17. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення звітного концерту колективу
громадської організації «Театр танцю «Вуличний балет»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 435 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
01 квітня 2021 року № 273 «Про проведення відкритого
конкурсу на створення логотипу свята «275-та річниця з дня
заснування міста Олександрії»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 436 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про затвердження зразків та описів кутового штампу і печатки
старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, ОлександроСтепанівка, Головківське Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. – заступник начальника юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 437 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про затвердження контрольного списку 2 державного пожежнорятувального
загону
Управління
ДСНС
України
у
Кіровоградській області, які перебувають на квартирному обліку
за місцем роботи

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 438 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 439 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про визнання відомчою квартири № 6 по вул. Миру, 22 у
м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 440 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського
матеріального запасу

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 441 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 442 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Чисте
місто» Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М. М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 443 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні послуги
в КНП «Олександрійська центральна районна лікарня
Олександрійської міської ради»

ДОПОВІДАВ:

Сакара Т.В. – начальник управління охорони здоров’я міської
ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 444 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про передачу обладнання

ДОПОВІДАВ:

Сакара Т.В. – начальник управління охорони здоров’я міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 445 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про заходи по відзначенню 275-ї річниці Дня міста Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Фуртак Л.В. – начальник управління забезпечення діяльності
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 446 (додається)

29. 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» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 447 (додається)

30. 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.5 проекту рішення,
а саме:
- змінити Здоровенко Ю.М. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій
(суміжно з житловим будинком № 57) для розміщення
тимчасової споруди площею 0,0028 га з 10 на 5 років

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

13
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 448 зі змінами (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 449 (додається)

32. С Л У Х А Л И :

Про оформлення права власності на земельні ділянки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 450 (додається)

33. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів

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. 3, 4 проекту
рішення, а саме:
- в п.3 щодо продажу на земельних торгах права оренди
терміном на 10 років земельної ділянки площею 7,3094 га з
кадастровим номером 3510390400:02:000:9308 змінити стартову
ціну лота з 3% на 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки;
- в п.4 щодо продажу на земельних торгах права оренди
терміном на 10 років земельної ділянки площею 40,1193 га з
кадастровим номером 3520382100:02:000:1235 змінити стартову
ціну лота з 3% на 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 451 зі змінами (додається)

34. 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
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 452 (додається)

35. 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» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 453 (додається)

36. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси земельній ділянці

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 454 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету від 28 листопада 2019 року № 787 «Про
погодження КП «Олександрійський центральний ринок»
розміщення кіосків для торгівлі на пл. Соборній»
(питання № 11 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме: змінити термін
виконання п.2 рішення виконавчого комітету про звільнення
площі Соборної від торгових кіосків з 27 травня до 29 травня
2021 року

2. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення святкової торгівлі та атракціонів на
День міста Олександрії
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням пунктами 4, 8, а саме:
«4.
За
умови
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального
захисту,
дотримання
санітарних
та
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протиепідемічних норм погодити підприємцю ШЕХОВЦОВІЙ
Тетяні Сергіївні торгівлю продовольчими товарами та пивом на
майданчику біля стадіону «Ніка» на День міста Олександрії
з 28 по 30 травня 2021 року».
«8. Рекомендувати начальнику Олександрійського МРВ
Управління ДСНС України в Кіровоградській області
організувати чергування та контроль за дотриманням безпеки
під час проведення святкових заходів до Дня міста з 28 по
30 травня 2021 року біля КСК «Ніка» та 30 травня 2021 року
біля та на пл. Соборній».
3. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 30 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.5, а саме:
- змінити Здоровенко Ю.М. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій
(суміжно з житловим будинком № 57) для розміщення
тимчасової споруди площею 0,0028 га з 10 на 5 років

4. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів
(питання № 33 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.п.3, 4, а саме:
- в п.3 щодо продажу на земельних торгах права оренди
терміном на 10 років земельної ділянки площею 7,3094 га з
кадастровим номером 3510390400:02:000:9308 змінити стартову
ціну лота з 3% на 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки;
- в п.4 щодо продажу на земельних торгах права оренди
терміном на 10 років земельної ділянки площею 40,1193 га з
кадастровим номером 3520382100:02:000:1235 змінити стартову
ціну лота з 3% на 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки
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