ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 21 жовтня 2021 року

№ 30

Розпочато засідання об 11.00 год.
Закінчено засідання о 12.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста Олександрійського старостинського округу

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬ
Юрій Леонідович

- староста Звенигородського старостинського округу

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста Ізмайлівського старостинського округу

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста Головківського старостинського округу

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

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
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

НОСОВ
Олег Миколайович

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

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:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради
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БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

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

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

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЮРЧЕНКО
Лариса Ювеналіївна

- економіст управління охорони здоров’я міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

4
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про дозвіл на придбання, продаж та дарування приватного житла
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

2.

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС та Порядку надання одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців
та пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям

3.

Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті міської ради
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник
управління
населення міської ради

соціального

захисту

4.

Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок» розміщення місць для
торгівлі по вул. Г. Сокальського

5.

Про затвердження графіка руху на автобусних маршрутах загального користування
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

6.

Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера»

7.

Про дозвіл на проведення концертної програми «HELLO» гурту «Антитіла»

8.

Про відзначення Дня звільнення України від фашистських загарбників
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

9.

Про зміну адреси
вул. Знам’янській, 34

10.

Про присвоєння адреси 11/20 частки житлового будинку
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

11.

об’єкту

нерухомого

майна

в

м.

Олександрія

по

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

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-31/21»
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12.

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 29 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут 29/21»

13.

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19А в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-19 А»
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

14.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

15.

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну
власність

16.

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

17.

Про оренду земельних ділянок

18.

Про інвентаризацію земель

19.

Про проведення земельних торгів

20.

Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Берізка-143/3»

21.

Про викуп земельної ділянки по вул. Довіри, 8 в сел. Олександрійському

22.

Про організатора земельних торгів

23.

Про скасування рішення міської ради від 26 червня 2018 року № 529

24.

Про земельну ділянку обслуговуючого кооперативу садового товариства «Жовтень»

25.

Про постійне користування

26.

Про земельну ділянку садівничого товариства «Сосновий бор»

27.

Про зміну адреси земельної ділянки

28.

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

29.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про передачу кисневих концентраторів
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Доповідач:
ЮРЧЕНКО
Лариса Ювеналіївна
30.

- економіст управління охорони здоров’я міської ради

Про заходи щодо організації роботи із складання проекту бюджету Олександрійської
міської територіальної громади на 2022 рік
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник фінансового управління міської ради

Про дозвіл на придбання, продаж та дарування приватного
житла
Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 781 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги
сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Порядку
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців та
пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 782 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті
міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 783 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок»
розміщення місць для торгівлі по вул. Г. Сокальського

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 784 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про затвердження графіка руху на автобусних маршрутах
загального користування

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І.
Повідомив про наявність конфлікту інтересів по даному
питанню та неприйняття участі у голосуванні

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Ковальчук В.І.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 785 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера»

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 786 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення концертної програми «HELLO» гурту
«Антитіла»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 787 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про відзначення Дня звільнення України від фашистських
загарбників

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 787 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в м. Олександрія по
вул. Знам’янській, 34

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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 789 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси 11/20 частки житлового будинку

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 790 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв
Сталінграда, 31 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-31/21»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Не голосував» - 1 (Скрипник Н.О.)
Прийняти рішення № 791 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв
Сталінграда, 29 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Добробут 29/21»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Не голосував» - 1 (Скрипник Н.О.)
Прийняти рішення № 792 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв
Сталінграда, 19А в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-19 А»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Не голосував» - 1 (Скрипник Н.О.)
Прийняти рішення № 793 (додається)
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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» - 12; «Проти» - 0; «Не голосував» - 1 (Скрипник Н.О.)
Прийняти рішення № 794 (додається)

15. 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» - 12; «Проти» - 0; «Не голосував» - 1 (Скрипник Н.О.)
Прийняти рішення № 795 (додається)

16. 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. 4 проекту рішення,
а саме:
4) Відмовити Карпенко Т.В. у наданні в тимчасове користування
на умовах особистого строкового сервітуту земельної ділянки
площею 0,0048 га по вул. Айвазовського для розміщення
тимчасової споруди у зв’язку зі зверненням мешканців будинку
по просп. Соборному, 115 (ОСББ «Вуглинка-3»)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 796 зі змінами (додається)

17. 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. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 проекту рішення, а саме:
5) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0046 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
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«до 31.12.2022»;
6) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0028 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«до 31.12.2022»;
7) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0023 га по вул. Першотравневій,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
8) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0012 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування кіоску, з «49 років» на
«до 31.12.2022»;
9) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. Героїв Сталінграда,
14б, наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
10) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0006 га по вул. Григорія Усика,
наданої для обслуговування кіоску, з «49 років» на «10 років»;
11) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0017 га по вул. Перспективній,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
12) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. 6-го Грудня,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
13) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0025 га по просп. Будівельників,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
14) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0012 га по вул. Героїв Сталінграда,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 797 зі змінами (додається)

18. 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:
19. С Л У Х А Л И :

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 798 (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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 799 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Берізка143/3»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 800 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про викуп земельної
сел. Олександрійському

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ділянки

по

вул.

Довіри,

8

в

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 801 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про організатора земельних торгів

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 802 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про скасування рішення міської ради від 26 червня 2018 року
№ 529

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 803 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку обслуговуючого кооперативу садового
товариства «Жовтень»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 804 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про постійне користування

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 805 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про земельну ділянку садівничого товариства «Сосновий бор»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 806 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про зміну адреси земельної ділянки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 807 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку
першого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 808 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про передачу кисневих концентраторів

ДОПОВІДАВ:

Юрченко Л.Ю. – економіст управління охорони здоров’я міської
ради

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

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 809 (додається)
Про заходи щодо організації роботи із складання проекту
бюджету Олександрійської міської територіальної громади на
2022 рік
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 810 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про затвердження графіка руху на автобусних маршрутах
загального користування
(питання № 5 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів директор ТОВ
«КД ТРАНС», член виконавчого комітету Ковальчук В.І. не
приймав участі у голосуванні по даному питанню

2. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(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.4, а саме:
4) Відмовити Карпенко Т.В. у наданні в тимчасове користування
на умовах особистого строкового сервітуту земельної ділянки
площею 0,0048 га по вул. Айвазовського для розміщення
тимчасової споруди у зв’язку зі зверненням мешканців будинку
по просп. Соборному, 115 (ОСББ «Вуглинка-3»)

3. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 17 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. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, а саме:
5) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0046 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«до 31.12.2022»;
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6) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0028 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«до 31.12.2022»;
7) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0023 га по вул. Першотравневій
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
8) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0012 га по просп. Соборному,
наданої для обслуговування кіоску, з «49 років» на
«до 31.12.2022»;
9) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. Героїв Сталінграда,
14б, наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
10) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0006 га по вул. Григорія Усика,
наданої для обслуговування кіоску, з «49 років» на «10 років»;
11) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0017 га по вул. Перспективній,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
12) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0048 га по вул. 6-го Грудня,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
13) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0025 га по просп. Будівельників,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на
«10 років»;
14) Змінити ПП «КСІМ» термін поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0012 га по вул. Героїв Сталінграда,
наданої для обслуговування павільйону, з «49 років» на «10
років»

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

