ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 24 червня 2021 року

№ 20

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»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

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

МАКАРЕНКО
Сергій Дмитрович

- голова постійної комісії міської ради з питань приватизації
майна, житла, землі та регулювання земельних відносин

НОСОВ
Олег Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

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

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника загального відділу управління
справами міської ради, начальник відомчого архіву

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт
управління житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради, головний архітектор міста
- прес-секретар, головний спеціаліст управління інформаційної
політики та цифрової трансформації міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна
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МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління соціального захисту населення міської
ради

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

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- заступник начальника юридичного управління міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- кореспондент ТРК «КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03 червня 2021 року № 465
«Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла»
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

2.

- начальник управління освіти міської ради

Про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості
пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на
автобусному маршруті № 9 у червні 2021 року
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник
управління
населення міської ради

соціального

захисту

3.

Про затвердження в новій редакції Статуту Комунального закладу «Палац культури
«Світлопільський»

4.

Про затвердження в новій редакції Статуту Міського комунального закладу
культури – Олександрійського міського професійного духового оркестру «Ліра»
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Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

5.

Про проведення мирного зібрання – змагань зі спортивного лову риби «Карп
Фішинг»

6.

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65 «Про затвердження
оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини
та місцевої символіки»

7.

Про нагородження з нагоди 110-річчя Олександрійського педагогічного фахового
коледжу імені В.О. Сухомлинського
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

8.

Про затвердження детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія
Усика в м. Олександрія Кіровоградської області

9.

Про виділ окремих будівель із складу об’єкта нерухомого
просп. Соборному, 191 в м. Олександрії та присвоєння адрес

майна

по

Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

10.

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста
Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Будівельників,
32а в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж
32а»

11.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 7б в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зоряне 89»

12.

Про надання дозволу КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на
укладення договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Доповідач:
БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

13.

- заступник
начальника
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, начальник житловокомунального відділу

Про погодження техніко-економічного обґрунтування
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

5
14.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

15.

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

16.

Про оренду земельних ділянок

17.

Про погодження земельної ділянки у постійне користування

18.

Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки

19.

Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18»

20.

Про продовження договору оренди

21.

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
03 червня 2021 року № 465 «Про дозвіл на придбання, продаж,
дарування приватного житла»
Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 519 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження результатів обстеження маршруту і
перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до
законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному
маршруті № 9 у червні 2021 року

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління соціального захисту
населення міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 520 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Комунального
закладу «Палац культури «Світлопільський»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення 521 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Міського
комунального закладу культури – Олександрійського міського
професійного духового оркестру «Ліра»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 522 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про проведення мирного зібрання – змагань зі спортивного лову
риби «Карп Фішинг»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 523 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65
«Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань
топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої
символіки»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 524 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про нагородження з нагоди 110-річчя Олександрійського
педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 525 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження детального плану території в районі вулиць
Садової та Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської
області

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста
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ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 526 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про виділ окремих будівель із складу об’єкта нерухомого майна
по просп. Соборному, 191 в м. Олександрії та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 527 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
проспекту Будівельників, 32а в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Престиж 32а»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 528 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
Покровській площі, 7б в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Зоряне 89»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 529 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу КП «Теплокомуненерго» Олександрійської
міської ради на укладення договору з ТОВ «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 530 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про погодження техніко-економічного обґрунтування

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 531 (додається)

14. 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» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 532 (додається)

15. 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.1 проекту рішення,
а саме:
1) Змінити термін погодження Кремінь З.В. місця розташування
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0008 га в
м. Олександрії по просп. Будівельників (біля будівлі № 28) в
тимчасове користування з 10 на 5 років

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 533 зі змінами (додається)

16. 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. 12, 16 проекту
рішення, а саме:
12) Змінити Білку С.В. термін поновлення договору оренди
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земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Ярмарковій (суміжно
з житловим будинком № 46) з «на 10 років» на «до 31.12.2025»;
16) Змінити Проквас Г.І. термін встановлення орендної ставки за
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія,
пл. Соборна, 27в площею 0,0611 га з «до 31.12.2021» на
«на термін дії договору»
ВИСТУПИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
Повідомив про наявність конфлікту інтересів по даному
питанню та неприйняття участі у голосуванні
За проект рішення зі змінами
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Кузьменко С.А.)
Прийняти рішення № 534 зі змінами (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про погодження земельної ділянки у постійне користування

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 535 (додається)

18. 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» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 536 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 537 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про продовження договору оренди

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 538 (додається)
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21. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку
другого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 539 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 15 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:
1) Змінити термін погодження Кремінь З.В. місця розташування
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0008 га в
м. Олександрії по просп. Будівельників (біля будівлі № 28) в
тимчасове користування з 10 на 5 років

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 16 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. 12, 16, а саме:
12) Змінити Білку С.В. термін поновлення договору оренди
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Ярмарковій (суміжно
з житловим будинком № 46) з «на 10 років» на «до 31.12.2025»;
16) Змінити Проквас Г.І. термін встановлення орендної ставки за
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія,
пл. Соборна, 27в площею 0,0611 га з «до 31.12.2021» на
«на термін дії договору».
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів міський голова
Кузьменко С.А. не приймав участі у голосуванні по даному
питанню

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

