ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 20 серпня 2020 року

№ 24

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання об 11.00 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»

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

- директор салонів краси «Молодість» та «Майстер-клас»

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

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

- вчитель географії, вчитель-методист НВО «Олександрійська
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»

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

РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
КАСЬЯНЕНКО
Олександр Юрійович

- фізична особа - підприємець

МІРЗОЄВА
Інна Василівна

- фізична особа - підприємець

ШИБА
Лариса Миколаївна

- фізична особа - підприємець

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна
та землі міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар,
головний
спеціаліст
управління
інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської
ради
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МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради

ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

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

ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

- заступник начальника управління економіки міської ради,
начальник відділу торгівлі

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЩЕРБИНА
Олег Миколайович

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна та
землі 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
ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Михневич Т.О.

2.

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

3.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2019
№ 765 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітній Русаковській Д.С.»

4.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2019
№ 766 «Про влаштування дитини Русаковської Д.С. до Благодійної організації
Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»
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5.

Про призначення опікуна над житлом малолітньої Буц П.А.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

6.

Про затвердження Статуту Олександрійського міського центру професійного
розвитку педагогічних працівників

7.

Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних
працівників Олександрійського міського центру професійного розвитку педагогічних
працівників

8.

Про затвердження переліку посад Олександрійського міського центру професійного
розвитку педагогічних працівників
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

9.

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

Про нагородження до Дня шахтаря
Доповідач:
ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

- заступник начальника управління економіки міської
ради, начальник відділу торгівлі

10.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 117 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-117»

11.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 58 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Південне 58»

12.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Наш Дім 141/1»

13.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Наш Дім 141/5»

14.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Наш Дім 143/1»

15.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Каштан 145»

16.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.08.2020 № 398 «Про
надання квартир громадянам міста та військовослужбовцям в/ч 2269»
Доповідач:
ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

17.

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

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Василя Сухомлинського, 9 та
присвоєння адрес
Доповідач:
ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради
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18.

Про затвердження Положення про управління дозвільно-погоджувальних процедур
та адміністративних послуг Олександрійської міської ради

19.

Про затвердження графіка роботи Центру надання адміністративних послуг
м. Олександрії
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

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

20.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

21.

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

22.

Про оренду земельних ділянок

23.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.08.2020 № 414 «Про
затвердження Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень
(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади
міста Олександрії»
Доповідач:
КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

24.

Про визначення місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

25.

- заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

- керуючий справами виконавчого комітету

Про нагородження Почесною Грамотою Олександрійської міської ради
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

26.

Про погодження проведення масового заходу Олександрійській міській громадській
організації «Нова хвиля»

27.

Про передачу автомобіля та дизельного палива
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

- керуючий справами виконавчого комітету
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1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, малолітній Михневич Т.О.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 415 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 416 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 28.11.2019 № 765 «Про надання статусу дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
малолітній
Русаковській Д.С.»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 417 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 28.11.2019 № 766 «Про влаштування дитини
Русаковської Д.С. до Благодійної організації Благодійний Фонд
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя»
для дітей, які залишилися без батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 418 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про призначення опікуна над житлом малолітньої Буц П.А.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 419 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту Олександрійського міського центру
професійного розвитку педагогічних працівників
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 420 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора
та педагогічних працівників Олександрійського міського
центру професійного розвитку педагогічних працівників

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 421 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження переліку посад Олександрійського міського
центру професійного розвитку педагогічних працівників

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 422 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про нагородження до Дня шахтаря

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Трофименко С.В. – заступник начальника управління економіки
міської ради, начальник відділу торгівлі
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 423 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
проспекту Соборному, 117 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-117»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

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

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 424 (додається)
Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. Садовій, 58 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Південне 58»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 425 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Наш Дім 141/1»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 426 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Наш Дім 141/5»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 427 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Наш Дім 143/1»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 428 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Каштан 145»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 429 (додається)
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16. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
06.08.2020 № 398 «Про надання квартир громадянам міста та
військовослужбовцям в/ч 2269»

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 430 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по
Сухомлинського, 9 та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

вул.

Василя

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 431 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про управління дозвільнопогоджувальних процедур та адміністративних послуг
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 432 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про затвердження графіка роботи
адміністративних послуг м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Центру

надання

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 433 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 434 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Касьяненко О.Ю., Шиба Л.М., Гриценко С.П., Ракута С.М.,
Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин було запропоновано зняти з
розгляду п.3 проекту рішення щодо надання Шибі Л.М. в
тимчасове користування терміном на 5 років на умовах
особистого строкового сервітуту земельної ділянки по
вул. Айвазовського (поруч з будинком № 109 по
просп. Соборному) для розміщення тимчасової споруди
площею 0,0015 га.
Дано доручення управлінню приватизації, оренди майна та
землі міської ради та управлінню економіки міської ради
розробити схему розміщення торговельного майданчика по
просп. Соборному, 109 поруч з будинком № 109 та при
визначенні торговельних місць запропонувати торгове місце
Шибі Л.М. Термін – 1 тиждень.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 435 зі змінами (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.
За результатами обговорення та враховуючи висновки постійної
комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі
та регулювання земельних відносин було запропоновано зняти з
розгляду п. 13 щодо надання дозволу Мутафу П.М. на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки площею 0,0471 га по
вул. Діброви, 38 для уточнення конфігурації та площі земельної
ділянки та відповідно п. 14 щодо внесення змін до договору від
04.04.2018 оренди земельної ділянки по вул. Діброви, 38 та
уточнення складу орендарів
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 436 зі змінами (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
06.08.2020 № 414 «Про затвердження Положення про порядок
надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що
знаходяться у комунальній власності територіальної громади
міста Олександрії»

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 437 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про визначення місць для розміщення друкованих та інших
агітаційних матеріалів

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 438 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Почесною Грамотою Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради
Повідомила членів виконавчого комітету про надходження заяв
від заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Сосни Л.В. та керуючого справами виконавчого
комітету Чеботарьова В.В. про наявність конфлікту інтересів по
даному проекту рішення

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 2
(Сосна Л.В., Чеботарьов В.В.)
Прийняти рішення № 439 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення масового заходу Олександрійській
міській громадській організації «Нова хвиля»

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 440 (додається)
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27. С Л У Х А Л И :

Про передачу автомобіля та дизельного палива

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 441 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 21 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Касьяненко О.Ю., Шиба Л.М., Гриценко С.П., Ракута С.М.,
Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме: зняти з розгляду п.3
щодо надання Шибі Л.М. в тимчасове користування терміном
на 5 років на умовах особистого строкового сервітуту земельної
ділянки по вул. Айвазовського (поруч з будинком № 109 по
просп. Леніна) для розміщення тимчасової споруди площею
0,0015 га.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради та
управлінню економіки міської ради розробити схему
розміщення торговельного майданчика по просп. Соборному,
109 поруч з будинком № 109 та при визначенні торговельних
місць запропонувати торгове місце Шибі Л.М.
Термін – 1 тиждень.

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 22 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Крисанова Ю.Г. – заступник
начальника
управління
приватизації, оренди майна та землі міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Ракута С.М., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
- зняти з розгляду п. 13 щодо надання дозволу Мутафу П.М. на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки площею 0,0471 га по
вул. Діброви, 38 для уточнення конфігурації та площі земельної
ділянки;
- зняти з розгляду п. 14 щодо внесення змін до договору від
04.04.2018 оренди земельної ділянки по вул. Діброви, 38 та
уточнення складу орендарів
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3. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про нагородження Почесною Грамотою Олександрійської
міської ради
(питання № 25 порядку денного)
Богоявленська О.М. – секретар міської ради
Рішення приймається.
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосна Л.В.
та керуючий справами виконавчого комітету Чеботарьов В.В.
не брали участі у голосуванні по даному питанню

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

