ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 25 червня 2020 року

№ 18

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання о 12.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
ЦАПЮК
Степан Кирилович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

ГОСТРИЙ
Георгій Георгійович

- пенсіонер

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

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»
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

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 ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ:
ГРИЦЕНКО
Сергій Петрович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

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

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

КІСЕЛЬОВА
Галина Олексіївна

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
АВРАМЕНКО
Станіслав Дмитрович

- представник керівника ТОВ «Надія Енерджі»

БАШТОВЕНКО
Володимир Олексійович

- фізична особа - підприємець

БІЛИК
Андрій Володимирович

- фізична особа - підприємець

ГОНЧАРЕНКО
Костянтин Одорійович

- фізична особа - підприємець

ГОРБАТЕНКО
Станіслав Вікторович

- фізична особа - підприємець

ГРИГОРАШ
Дмитро Валерійович

- фізична особа - підприємець
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ДУНАЄВ
Павло Валентинович

- фізична особа - підприємець

ЄРЕМЕНКО
Наталія Григорівна

- фізична особа - підприємець

ЖОСАН
Костянтин Олександрович

- фізична особа - підприємець

КУЗЬКІН
Валерій Олексійович

- керівник ПП «Корд»

ОЛЕФІРЕНКО
Тетяна Миколаївна

- фізична особа - підприємець

Отець Анатолій

- представник Єпархії

ПЕРЕПЛЬОТЧИКОВА
Валентина Миколаївна

- фізична особа - підприємець

ПИСЬМЕННИКОВА
Олена Олександрівна

- фізична особа - підприємець

РЯБУШКІН
Олександр Васильович

- керівник ТД «Укрнасоссервіс»

САМОХВАЛ
Таміла Борисівна

- фізична особа - підприємець

ФЕДОРЕНКО
Алла Володимирівна

- фізична особа - підприємець

ФУНДОВИЙ
Володимир Миколайович

- фізична особа - підприємець

АКК «Аграрник»
Головний бухгалтер ТОВ ВКФ «Оксамит»
Представник ТОВ «Інвест агро - Україна»
ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами міської ради

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я міської
ради

загального

відділу

та

управління
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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

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

САДОМІЧЕНКО
Артем Юрійович

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

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

та

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 «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітньому
Навроцькому Д.О.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

2.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 932 «Про
припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської
міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради»
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Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради

3.

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг
м. Олександрії

4.

Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг
м. Олександрія

5.

Про Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку
Центру надання адміністративних послуг м. Олександрії на 2020-2022 роки
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

6.

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

Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

7.

Про погодження розміщення місць для здійснення торгівлі квасом

8.

Про визначення суб’єкта для організації та утримання майданчиків для паркування та
погодження розрахунків тарифу
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

9.

Про впорядкування та забезпечення безпечної експлуатації дитячих, дитячоспортивних та спортивних майданчиків у м. Олександрії

10.

Про дозвіл на відключення споживачів від мереж централізованого опалення і
гарячого водопостачання
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

11.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

12.

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

13.

Про оренду земельних ділянок

14.

Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових
приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності
територіальної громади міста Олександрії
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15.

Про звільнення від сплати земельного податку

16.

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.11.2019 № 826 «Про припинення
права постійного користування земельними ділянками»

17.

Про проведення земельних торгів

18.

Про дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок

19.

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

20.

Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги
населенню

21.

Про звільнення від орендної плати на період карантину

22.

Про скасування дозволу на викуп земельної ділянки по вул. Миру, 79

23.

Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Вуглинка-3»

24.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.03.2017 № 236
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, неповнолітньому Навроцькому Д.О.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 318 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня
2020 року № 932 «Про припинення комунального підприємства
«Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради шляхом
приєднання до комунального підприємства «Центральна міська
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради»

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
Запропонував внести зміни до складу комісії з припинення
КП «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради, а
саме: ввести до складу комісії Темник Т.В. – головою комісії,
Мозгового Ю.С. вважати членом комісії
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ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 319 зі змінами (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження Положення про
адміністративних послуг м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 320 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Регламенту роботи
адміністративних послуг м. Олександрія

ГОЛОСУВАЛИ:

надання

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

ВИРІШИЛИ:

ДОПОВІДАВ:

Центр

Центру

надання

Яременко С.П. – начальник
управління
дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 321 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про
Концепцію
вдосконалення
системи
надання
адміністративних послуг і розвитку Центру надання
адміністративних послуг м. Олександрії на 2020-2022 роки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 322 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 323 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення місць для здійснення торгівлі
квасом

ДОПОВІДАВ:

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

Цапюк С.К.
Доручити управлінню економіки міської ради перевірити
розміщення місця торгівлі квасом на площі Попова навпроти
магазину «АТБ»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 324 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про визначення суб’єкта для організації та утримання
майданчиків для паркування та погодження розрахунків тарифу

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 325 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про впорядкування та забезпечення безпечної експлуатації
дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків у
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 № 326 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на відключення споживачів від
централізованого опалення і гарячого водопостачання

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

мереж

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 327 (додається)

11. 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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни до
п.3) проекту рішення та прийняти підпункти а), б), в), г)
в редакції:
«а) Відмовити БАРАНЕЦЬ Наталії Володимирівні у погодженні
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у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 221а для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.
б) Відмовити БАРАНЦЮ Петру Сергійовичу у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 223а для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.
в) Відмовити ЛОГВІНОВУ Борису Івановичу у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0429 га по вул. Захисників України, 4 для
будівництва
та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради у зв’язку з неповним пакетом
документів.
г) Відмовити СІРЕНКО Карині Вячеславівні у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 223б для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 328 зі змінами (додається)

12. 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 запропоновано внести зміни до
проекту рішення, а саме:
- відмовити у наданні Сопрончуку Д.С. в тимчасове
користування терміном на 5 років на умовах особистого
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному
(біля будинку № 19);
- зняти з розгляду пп.4) п.1 щодо погодження Горбатенку С.В.
місця розташування земельної ділянки по просп. Соборному
(біля будинку № 136) у зв’язку зі сплатою податків не по
м. Олександрії;
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- змінити термін тимчасового користування земельними
ділянками з 10 на 5 років підприємцям: Спічці С.О. (по
просп. Соборному біля будинку № 7); Письменниковій О.О.,
Побережець
О.М.,
Сидорюк
В.В.,
Котяк В.В.
(по
просп. Соборному біля будівлі № 89); Єременко Н.Г. (по
просп. Соборному біля будинків №№ 11, 89, 98, 109, вул. 6-го
Грудня біля будинку № 137, вул. Героїв Сталінграда біля
будинку № 31,); Олефіренко Т.М. (по вул.Г.Усика біля будинку
№ 51); Жосану К.О. (по вул. Г.Усика біля будинку № 51); ТОВ
«ВКФ «Оксамит» (по просп. Соборному біля будинку № 98,
вул. Перспективній біля будівлі № 19); Криворучку О.Є. (по
вул. Декабристів біля будинку № 1); Білику А.В. (по
вул. Г.Усика біля будинку № 45);
- відмовити ТОВ «ВКФ «Оксамит» у збільшенні терміну
користування земельною ділянкою по просп. Соборному біля
житлового будинку № 19;
- відмовити Фундовому В.М. у погодженні місця розташування
земельної ділянки по вул. Діброви (біля житлового будинку
№ 64).
Повідомлено членів виконавчого комітету про надходження
заяв від міського голови Цапюка С.К. та першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Давиденко Л.В. про наявність конфлікту інтересів по даному
проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 2
(Цапюк С.К., Давиденко Л.В.)
Прийняти рішення № 329 зі змінами (додається)

Некрасов А.В., член виконавчого комітету, при розгляді наступних питань був відсутній на
засіданні виконавчого комітету
13. 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:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни в
п.п.21, 23, 25, 26, 30, 46 та викласти їх в редакції:
«21) Відмовити Ткаченку О.О. у встановленні до 31.12.2020
орендної ставки за оренду земельної ділянки по
вул. Ярмарковій, 57/40 площею 0,0290 га, наданої для
будівництва та обслуговування нежитлового приміщення, у
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
23) Відмовити Дзоні Ю.П. у встановленні орендної ставки за
оренду земельної ділянки по вул. Садовій площею 0,2807 га,
наданої для обслуговування автостоянки, у розмірі 2% від
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нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
25) Відмовити Єгорову І.В. у затвердженні проекту
землеустрою по зміні цільового призначення орендованої
земельної ділянки по вул. Франка, 134.
26) Відмовити Вялих С.А. у наданні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Айвазовського, 42 площею 0,2159 га на дві
окремі земельні ділянки.
30) Встановити Єременко К.В. до 31.12.2020 орендну ставку за
оренду земельної ділянки по вул. Діброви, 61 площею 0,0896 га,
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у розмірі
1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
46) Відмовити у наданні ПАТ «Украгромашсервіс» дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки
для обслуговування будівель та господарських споруд площею
3,1371 га по пров. Кіндрата Рожнова, 25»
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 330 (додається)

14. 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
Запропонував доповнити пп.1 проекту рішення абзацом, а саме:
- з 01.02.2020 – комунальному підприємству «Міська
стоматологічна поліклініка»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Цапюк С.К.
За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 331 з доповненням (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано прийняти рішення
в редакції: «Відмовити Олександрійському міжрайонному
управлінню водного господарства у звільненні від сплати
земельного податку на 2021 рік за користування земельною
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ділянкою площею 1,9558 га по вул. Знам’янській, 34, яка
перебуває у постійному користуванні управління»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 332 зі змінами (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.11.2019
№ 826 «Про припинення права постійного користування
земельними ділянками»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 333 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано прийняти рішення
в редакції: «Відмовити у доповненні переліку земельних ділянок
для продажу права їх оренди (власності) на конкурентних
засадах (шляхом аукціону) земельною ділянкою по
Кременчуцькому шосе (суміжно з будівлею № 1) площею
0,1339 га, призначеної для будівництва та обслуговування
виробничих будівель та споруд».
Вивчити питання використання даної території для стоянки
комунального автотранспорту

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 334 зі змінами (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 335 (додається)
Про затвердження Положення про порядок надання в оренду
нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у
комунальній
власності територіальної
громади
міста
Олександрії
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ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано зняти проект
рішення на додаткове вивчення

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За зняття проекту рішення з розгляду на додаткове вивчення
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0;
Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення

20. С Л У Х А Л И :

Про визначення переліку орендарів, що надають соціально
важливі послуги населенню

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
Запропонував доповнити проект рішення переліком орендарів,
що надають соціально важливі послуги населенню, а саме:
- з 19 грудня 2020 року по 18 грудня 2021 року фізичній особі –
підприємцю ЯНОВСЬКОМУ Андрію Миколайовичу на
нежитлове
приміщення,
розташоване
за
адресою:
м. Олександрія, просп. Соборний, 130, загальною площею
36,0 кв.м, для проведення занять з англійської мови;
- з 22 липня 2020 року по 04 травня 2021 року громадській
організації «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«АМЕТИСТ – 2001» на нежитлове приміщення, розташоване за
адресою: м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 1, загальною
площею 611,1 кв.м, для проведення занять з футболу;
- з 11 липня 2020 року по 25 січня 2021 року громадській
організації «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«АМЕТИСТ – 2001» на нежитлове приміщення, розташоване за
адресою: м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 19, загальною
площею 507,0 кв.м, для проведення занять з футболу

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 336 з доповненням (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від орендної плати на період карантину

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано внести зміни до
підпунктів 2, 3, 4 проекту рішення, а саме: звільнити
Перепльотчикову В.М. від сплати за оренду нежитлових
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приміщень по вул. Ярмарковій, 15, вул. Козацькій, 86,
вул. Діброви, 77, змінивши термін – «до 22 червня 2020 року»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 337 зі змінами (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про скасування дозволу на викуп земельної ділянки по
вул. Миру, 79

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 338 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про погодження
«Вуглинка-3»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

земельної

ділянки

у

власність

ОСББ

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 339 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
31.03.2017 № 236

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 340 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня
2020 року № 932 «Про припинення комунального підприємства
«Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради шляхом
приєднання до комунального підприємства «Центральна міська
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради»
(питання № 2 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме: призначити головою
комісії з припинення КП «Міська лікарня № 3»
Олександрійської міської ради Темник Т.В., Мозгового Ю.С.
вважати членом комісії

2. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації
(питання № 11 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в підпунктах а), б), в), г),
а саме:
«а) Відмовити БАРАНЕЦЬ Наталії Володимирівні у погодженні
у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 221а для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.
б) Відмовити БАРАНЦЮ Петру Сергійовичу у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 223а для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.
в) Відмовити ЛОГВІНОВУ Борису Івановичу у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0429 га по вул. Захисників України, 4 для
будівництва
та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради у зв’язку з неповним пакетом
документів.
г) Відмовити СІРЕНКО Карині Вячеславівні у погодженні у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Кременчуцькій, 223б для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови Олександрійської міської
ради. Запропонувати дану ділянку на земельні торги.»

3. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 12 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

Цапюк С.К.
Рішення приймається зі змінами, а саме:
- відмовити у наданні Сопрончуку Д.С. в тимчасове
користування терміном на 5 років на умовах особистого
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному
(біля будинку № 19);
- зняти з розгляду пп.4) п.1 щодо погодження Горбатенку С.В.
місця розташування земельної ділянки по просп. Соборному
(біля будинку № 136) у зв’язку зі сплатою податків не по
м. Олександрії;
- змінити термін тимчасового користування земельними
ділянками з 10 на 5 років підприємцям: Спічці С.О. (по
просп. Соборному біля будинку № 7); Письменниковій О.О.,
Побережець
О.М.,
Сидорюк
В.В.,
Котяк В.В.
(по
просп. Соборному біля будівлі № 89); Єременко Н.Г. (по
просп. Соборному біля будинків №№ 11, 89, 98, 109, вул. 6-го
Грудня біля будинку № 137, вул. Героїв Сталінграда біля
будинку № 31,); Олефіренко Т.М. (по вул.Г.Усика біля будинку
№ 51); Жосану К.О. (по вул. Г.Усика біля будинку № 51); ТОВ
«ВКФ «Оксамит» (по просп. Соборному біля будинку № 98,
вул. Перспективній біля будівлі № 19); Криворучку О.Є. (по
вул. Декабристів біля будинку № 1); Білику А.В. (по
вул. Г.Усика біля будинку № 45);
- відмовити ТОВ «ВКФ «Оксамит» у збільшенні терміну
користування земельною ділянкою по просп. Соборному біля
житлового будинку № 19;
- відмовити Фундовому В.М. у погодженні місця розташування
земельної ділянки по вул. Діброви (біля житлового будинку
№ 64).
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів міський голова
Цапюк С.К. та перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. не брали
участі у голосуванні по даному питанню

4. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 13 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.п.21, 23, 25, 26, 30, 46,
а саме:
«21) Відмовити Ткаченку О.О. у встановленні до 31.12.2020
орендної ставки за оренду земельної ділянки по
вул. Ярмарковій, 57/40 площею 0,0290 га, наданої для
будівництва та обслуговування нежитлового приміщення, у
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
23) Відмовити Дзоні Ю.П. у встановленні орендної ставки за
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оренду земельної ділянки по вул. Садовій площею 0,2807 га,
наданої для обслуговування автостоянки, у розмірі 2% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
25) Відмовити Єгорову І.В. у затвердженні проекту
землеустрою по зміні цільового призначення орендованої
земельної ділянки по вул. Франка, 134.
26) Відмовити Вялих С.А. у наданні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Айвазовського, 42 площею 0,2159 га на дві
окремі земельні ділянки.
30) Встановити Єременко К.В. до 31.12.2020 орендну ставку за
оренду земельної ділянки по вул. Діброви, 61 площею 0,0896 га,
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у розмірі
1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
46) Відмовити у наданні ПАТ «Украгромашсервіс» дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки
для обслуговування будівель та господарських споруд площею
3,1371 га по пров. Кіндрата Рожнова, 25»
5. 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
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням пп.1 абзацом, а саме:
- з 01.02.2020 – комунальному підприємству «Міська
стоматологічна поліклініка»

6. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від сплати земельного податку
(питання № 15 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в редакції:
«Відмовити Олександрійському міжрайонному управлінню
водного господарства у звільненні від сплати земельного
податку на 2021 рік за користування земельною ділянкою
площею 1,9558 га по вул. Знам’янській, 34, яка перебуває у
постійному користуванні управління»
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7. С Л У Х А Л И :

Про проведення земельних торгів
(питання № 17 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в редакції:
«Відмовити у доповненні переліку земельних ділянок для
продажу права їх оренди (власності) на конкурентних засадах
(шляхом аукціону) земельною ділянкою по Кременчуцькому
шосе (суміжно з будівлею № 1) площею 0,1339 га, призначеної
для будівництва та обслуговування виробничих будівель та
споруд».
Вивчити питання використання даної території для стоянки
комунального автотранспорту

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про порядок надання в оренду
нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у
комунальній
власності територіальної
громади
міста
Олександрії
(питання № 19 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду на додаткове вивчення

9. С Л У Х А Л И :

Про визначення переліку орендарів, що надають соціально
важливі послуги населенню
(питання № 20 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням переліком орендарів, що
надають соціально важливі послуги населенню, а саме:
- з 19 грудня 2020 року по 18 грудня 2021 року фізичній особі –
підприємцю ЯНОВСЬКОМУ Андрію Миколайовичу на
нежитлове
приміщення,
розташоване
за
адресою:
м. Олександрія, просп. Соборний, 130, загальною площею
36,0 кв.м, для проведення занять з англійської мови;
- з 22 липня 2020 року по 04 травня 2021 року громадській
організації «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«АМЕТИСТ – 2001» на нежитлове приміщення, розташоване за
адресою: м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 1, загальною
площею 611,1 кв.м, для проведення занять з футболу;
- з 11 липня 2020 року по 25 січня 2021 року громадській
організації «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«АМЕТИСТ – 2001» на нежитлове приміщення, розташоване за
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адресою: м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 19, загальною
площею 507,0 кв.м, для проведення занять з футболу
10. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від орендної плати на період карантину
(питання № 21 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в підпунктах 2, 3, 4, а саме:
звільнити Перепльотчикову В.М. від сплати за оренду
нежитлових приміщень по вул. Ярмарковій, 15, вул. Козацькій,
86, вул. Діброви, 77, змінивши термін – «до 22 червня
2020 року»

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

