ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 12 серпня 2021 року

№ 25

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

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬ
Юрій Леонідович

- староста сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, ОлександроСтепанівка, Головківське Олександрійської міської ради

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

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
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

ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

- голова постійної комісії міської ради з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку

МАКАРЕНКО
Сергій Дмитрович

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

МАТВІЄНКО
Михайло Володимирович

- голова постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального
використання природних ресурсів

ПАНІБРАТЕНКО
Олег Іванович

- голова постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович
ВОЛКОВА
Наталія Сергіївна

начальник відділу правового забезпечення та публічних
закупівель юридичного управління міської ради
- заступник начальника управління культури і туризму міської
ради
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ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами міської ради

загального

відділу

управління

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

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

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської ради
ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про звільнення від повноважень опікуна Пеліпас Р.А. над дитиною Пеліпасом Д.А.

2.

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

3.

Про надання малолітній Власенко П.В. статусу дитини-сироти

4.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.2021
№ 40 «Про надання статусу малолітньому Воєводіну Д.А., встановлення над ним
опіки та призначення опікуна»
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Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

5.

Про затвердження тарифів на платні послуги для населення в Олександрійській
міській централізованій бібліотечній системі

6.

Про затвердження
Олександрійське

7.

Про відзначення Дня села Головківки, Дня села Пустельникового та Ізмайлівки,
селища Олександрійського Олександрійської територіальної громади
Доповідач:
ВОЛКОВА
Наталія Сергіївна

8.

новій

редакції

Статуту

Будинку

- заступник начальника
туризму міської ради

культури

управління

селища

культури

і

Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг
м. Олександрії в с. Звенигородці
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

9.

в

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

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами ФОП
Дементьєвій Ю.І.
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

10.

Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 № 855

11.

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки»
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

12.

Про погодження розташування батуту та спортивного обладнання громадській
організації «Центр громадської активності «Перемога»
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

13.

- начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 рр.
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14.

Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних організмів на
території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки

15.

Про затвердження акта приймання-передачі комплексу будівель по вулиці 6-го
Грудня, 13 з балансу КП «Житлогосп» на баланс КП «Зеленгосп»

16.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.04.2021 № 349 «Про
призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території
м. Олександрії»
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

17.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

18.

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну
власність

19.

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

20.

Про проведення земельних торгів

21.

Про оренду земельних ділянок

22.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

23.

Про відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня Державного
Прапора України та 30-ї річниці незалежності України

24.

Про нагородження до Дня незалежності України
Доповідач:
ФУРТАК
Людмила Володимирівна

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

- начальник управління
міської ради

забезпечення

діяльності

Про звільнення від повноважень опікуна Пеліпас Р.А. над
дитиною Пеліпасом Д.А.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 638 (додається)
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2. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про влаштування дитини Пеліпаса Д.А. до Благодійної
організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та
реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися без
батьківської опіки»
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 639 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про надання малолітній Власенко П.В. статусу дитини-сироти

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 640 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 28.01.2021 № 40 «Про надання статусу малолітньому
Воєводіну Д.А., встановлення над ним опіки та призначення
опікуна»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 641 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про затвердження тарифів на платні послуги для населення в
Олександрійській міській централізованій бібліотечній системі

ДОПОВІДАВ:

Волкова Н.С. – заступник начальника управління культури і
туризму міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 642 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Статуту Будинку культури
селища Олександрійське

ДОПОВІДАВ:

Волкова Н.С. – заступник начальника управління культури і
туризму міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 643 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про
відзначення Дня села Головківки,
Дня села
Пустельникового та Ізмайлівки, селища Олександрійського
Олександрійської територіальної громади
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Волкова Н.С. – заступник начальника управління культури і
туризму міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 644 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання
адміністративних послуг м. Олександрії в с. Звенигородці

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 645 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними
культурами ФОП Дементьєвій Ю.І.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 646 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від
21.12.2019 № 855

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 647 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня
2021 року № 67 «Про затвердження Комплексної програми
профілактики злочинності Олександрійської територіальної
громади на 2021-2025 роки»

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 648 (додається)
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12. С Л У Х А Л И :

Про погодження розташування батуту та спортивного
обладнання громадській організації «Центр громадської
активності «Перемога»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 649 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми спільного фінансування та
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
на території Олександрійської територіальної громади на 20212025 рр.

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 650 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про затвердження програми з локалізації та ліквідації
карантинних організмів на території Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 651 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі комплексу будівель
по вулиці 6-го Грудня, 13 з балансу КП «Житлогосп» на баланс
КП «Зеленгосп»

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 652 (додається)
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
22.04.2021 № 349 «Про призначення управителя з управління
багатоквартирними будинками на території м. Олександрії»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 653 (додається)

17. 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» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 654 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної
власності у приватну власність

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 655 (додається)

19. 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 Ковальовій С.А. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по вул. Кременчуцькій (біля ринку
«Покровський») площею 0,0045 га з 25 на 5 років

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
20. С Л У Х А Л И :

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 656 зі змінами (додається)
Про проведення земельних торгів
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 657 (додається)

21. 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.5 проекту рішення,
а саме:
5) Змінити ТОВ «УКРТАУЕР» термін надання в оренду
земельної ділянки в с. Королівка площею 0,1200 га для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
(для розміщення споруди-вежі) з 49 на 5 років

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 658 зі змінами (додається)

22. 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» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 659 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня
Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності
України

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 660 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про нагородження до Дня незалежності України

ДОПОВІДАВ:

Фуртак Л.В. – начальник управління забезпечення діяльності
міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 661 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 19 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.1, а саме:
1) Змінити Ковальовій С.А. термін надання в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по вул. Кременчуцькій (біля ринку
«Покровський») площею 0,0045 га з 25 на 5 років

2. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 21 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:
5) Змінити ТОВ «УКРТАУЕР» термін надання в оренду
земельної ділянки в с. Королівка площею 0,1200 га для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
(для розміщення споруди-вежі) з 49 на 5 років

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

