ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 23 вересня 2021 року

№ 28

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

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

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:
ГУГЛЕНКО
- перший заступник міського голови з питань діяльності
Юрій Олександрович
виконавчих органів ради
ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЖОСАН
Роман Олександрович

- голова постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції

ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

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

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:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

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

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт
управління житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради, головний архітектор міста

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

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

САКАРА
Тамара Вікторівна

- начальник управління охорони здоров’я 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

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Олександрійської
територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік

2.

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла
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3.

Про передачу автобуса на балансовий облік загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів № 6
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

4.

Про дозвіл на проведення концертної шоу-програми «Мрія, втілена в життя»

5.

Про створення в Олександрійському міському музейному центрі ім. Худякової А.Ф.
відділу «Будинок Дмитра Чижевського»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

6.

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності
управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради

7.

Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, що
надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради
Доповідач:
САКАРА
Тамара Вікторівна

8.

Про затвердження протоколу засідання міської тимчасової комісії з питань
використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
житлом та підтримки малих групових будинків від 20.09.2021 № 4
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

9.

соціального

захисту

- начальник управління економіки міської ради

Про погодження проведення мирного зібрання 29 вересня 2021 року
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

11.

- начальник
управління
населення міської ради

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план
підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

10.

- начальник управління охорони здоров’я міської
ради

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

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»
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Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович
12.
13.

- начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради
Про утворення старостинських округів Олександрійської міської ради
Про затвердження Положення про старосту Олександрійської міської ради у новій
редакції
Доповідач:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

14.

Про передачу гуртожитку по проспекту Соборному, 136 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 136»

15.

Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 113 в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-113»

16.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія Сокальського,
35 в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-35»

17.

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку
по Покровській площі, 7б з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зоряне 89»

18.

Про Положення та склад комісії по визначенню розміру фінансової підтримки ОСББ

19.

Про надання дозволу на перепоховання

20.

Про внесення змін до видів економічної діяльності та затвердження Статуту
комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради у новій
редакції

21.

Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від мереж централізованого
опалення

22.

Про порядок демонтажу тимчасових (некапітальних) споруд та засобів зовнішньої
реклами в Олександрійській територіальній громаді
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

23.

Про
розробку
комплексного
плану
Олександрійської територіальної громади

просторового

розвитку

території

24.

Про розгляд звернення ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

25.

Про присвоєння адреси 1/2 частині житлового будинку
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26.

Про присвоєння адрес квартирам в будинку по вул. Григорія Усика, 56 в
м. Олександрії
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста

27.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

28.

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну
власність

29.

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

30.

Про оренду земельних ділянок

31.

Про інвентаризацію земель

32.

Про інвентаризацію
вул. Центральна, 20

33.

Про земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-в
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

земельної

ділянки

за

адресою:

с.

Звенигородка,

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти
Олександрійської територіальної громади на 2021-2022
навчальний рік
Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 722 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 723 (додається)
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3. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про передачу автобуса на балансовий облік загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів № 6
Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 724 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концертної шоу-програми «Мрія,
втілена в життя»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 725 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про створення в Олександрійському міському музейному центрі
ім. Худякової А.Ф. відділу «Будинок Дмитра Чижевського»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 726 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та
штатної
чисельності
управління
охорони
здоров’я
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 727 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на платні
медичні послуги, що надаються комунальним підприємством
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 728 (додається)
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8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання міської тимчасової
комісії з питань використання у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа житлом та підтримки малих групових будинків від
20.09.2021 № 4

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 729 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення міської ради від
24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки регуляторних актів
міською радою на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Запропонував доповнити додаток «Доповнення до плану
підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік»
проектом рішення «Про внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за комунальне майно, затвердженої рішенням
Олександрійської міської ради від 28.08.2020 № 1010»,
відповідальний за підготовку проекту – управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 730 з доповненням (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення мирного зібрання 29 вересня
2021 року

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 731 (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
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 732 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про утворення старостинських округів Олександрійської міської
ради

ДОПОВІДАВ:

Альпов А.В. – начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 733 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про старосту Олександрійської
міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Альпов А.В. – начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 734 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про передачу гуртожитку по проспекту Соборному, 136 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Соборний 136»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 735 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту
Соборному, 113 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Соборний-113»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 736 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.
Григорія Сокальського, 35 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-35»

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 737 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по Покровській площі, 7б з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Зоряне 89»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 738 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про Положення та склад комісії по визначенню розміру
фінансової підтримки ОСББ

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 739 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на перепоховання

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 740 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до видів економічної діяльності та
затвердження Статуту комунального підприємства «Чисте
місто» Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 741 (додається)
Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від
мереж централізованого опалення
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 742 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про порядок демонтажу тимчасових (некапітальних) споруд та
засобів зовнішньої реклами в Олександрійській територіальній
громаді

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 743 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про розробку комплексного плану просторового розвитку
території Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 744 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про розгляд звернення ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» про надання
дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 745 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси 1/2 частині житлового будинку

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:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 746 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адрес квартирам в будинку по вул. Григорія
Усика, 56 в м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 747 (додається)

27. 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» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 748 (додається)

28. 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
Інформував про висновки постійної комісії міської ради з питань
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних
відносин та запропонував внести зміни у п.п. 1, 2 проекту
рішення та викласти їх в редакції:
1) Відмовити РАСТОРГУЄВІЙ Ользі Федорівні у затвердженні
проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки
площею 0,3192 га (кадастровий номер 3524983700:02:000:1179)
в с. Ізмайлівці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відповідно
до Державного класифікатора об’єктів адміністративнотериторіального устрою України код КОАТУУ 3524983700
відноситься до Новостародубської сільської ради Петрівського
району.
2) Відмовити ГНИДІ Тамарі Федорівні у затвердженні проекту
землеустрою та передачі у власність земельної ділянки
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3524983700:02:000:1181)
в с. Ізмайлівці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відповідно
до Державного класифікатора об’єктів адміністративнотериторіального устрою України код КОАТУУ 3524983700
відноситься до Новостародубської сільської ради Петрівського
району.
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ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 749 зі змінами (додається)

29. 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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 750 (додається)

30. 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.23 проекту рішення,
а саме:
23) Змінити Сіренку В.В. термін погодження в оренду місця
розташування земельної ділянки площею 1,9838 га в
с. Головківці по вул. Центральній з 10 на 2 роки

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.
Повідомив про наявність конфлікту інтересів по даному
питанню та неприйняття участі у голосуванні

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Кузьменко С.А.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 751 зі змінами (додається)

31. С Л У Х А Л И :

Про інвентаризацію земель

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 752 (додається)
Про інвентаризацію земельної
с. Звенигородка, вул. Центральна, 20

ділянки

за

адресою:

14
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
та викласти його в редакції:
1) Відмовити ПАЛЬЧУН Лесі Вікторівні у наданні дозволу на
проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної
власності
(кадастровий
номер
3510390400:51:000:0141)
площею 0,0907 га
за
адресою:
с.
Звенигородка,
вул. Центральна, 20 та виготовленні технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель у зв’язку з
необхідністю використання даної території для потреб
територіальної громади

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення зі змінами
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 753 зі змінами (додається)

33. С Л У Х А Л И :

Про земельну
вул. Садова, 3-в

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ділянку

за

адресою:

м.

Олександрія,

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 754 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення міської ради від
24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки регуляторних актів
міською радою на 2021 рік»
(питання № 9 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням додатка «Доповнення до
плану підготовки регуляторних актів міською радою на
2021 рік» проектом рішення «Про внесення змін до Методики
розрахунку орендної плати за комунальне майно, затвердженої
рішенням Олександрійської міської ради від 28.08.2020
№ 1010», відповідальний за підготовку проекту – управління
приватизації, оренди майна та землі міської ради
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2. С Л У Х А Л И :

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної
власності у приватну власність
(питання № 28 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. 1, 2, а саме:
1) Відмовити РАСТОРГУЄВІЙ Ользі Федорівні у затвердженні
проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки
площею 0,3192 га (кадастровий номер 3524983700:02:000:1179)
в с. Ізмайлівці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відповідно
до Державного класифікатора об’єктів адміністративнотериторіального устрою України код КОАТУУ 3524983700
відноситься до Новостародубської сільської ради Петрівського
району.
2) Відмовити ГНИДІ Тамарі Федорівні у затвердженні проекту
землеустрою та передачі у власність земельної ділянки
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3524983700:02:000:1181)
в с. Ізмайлівці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відповідно
до Державного класифікатора об’єктів адміністративнотериторіального устрою України код КОАТУУ 3524983700
відноситься до Новостародубської сільської ради Петрівського
району.

3. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 30 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п. 23, а саме:
23) Змінити Сіренку В.В. термін погодження в оренду місця
розташування земельної ділянки площею 1,9838 га в
с. Головківці по вул. Центральній з 10 на 2 роки.
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів міський голова
Кузьменко С.А. не приймав участі у голосуванні по даному
питанню

4. С Л У Х А Л И :

Про інвентаризацію земельної
с. Звенигородка, вул. Центральна, 20
(питання № 32 порядку денного)

ділянки

за

адресою:

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами в п.1, а саме:
1) Відмовити ПАЛЬЧУН Лесі Вікторівні у наданні дозволу на
проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної
власності
(кадастровий
номер
3510390400:51:000:0141)
площею 0,0907 га
за
адресою:
с.
Звенигородка,
вул. Центральна, 20 та виготовленні технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель у зв’язку з
необхідністю використання даної території для потреб
територіальної громади.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

