ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 29 жовтня 2020 року

№ 31

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

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

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

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

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

АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
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ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ГОРОШКО
Анатолій Олегович

- депутат міської ради

РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- голова ліквідаційної комісії комунальної установи
«Редакція Олександрійського міського радіомовлення»

ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор комунального підприємства «Теплокомуненерго»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради
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СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- журналіст ТРК «КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про участь у вихованні дітей Нагібіна М.В., Нагібіної П.В., Нагібіна М.В.

2.

Про визначення місця проживання дітей
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

3.

Про дозвіл на дарування приватного житла

4.

Про виключення квартир з числа відомчих

5.

Про списання асфальтової доріжки з балансового обліку управління освіти, молоді та
спорту міської ради
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

6.

Про затвердження акта
вул. Братській, буд. 67
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
прийому-передачі

відомчої

кімнати

№

219

по

- начальник управління культури і туризму міської
ради

7.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв Сталінграда, 17 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Домовичок 17»

8.

Про передачу обладнання для об’єктів благоустрою
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

- начальник
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
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9.

Про затвердження ліквідаційного балансу КУ «Редакція Олександрійського міського
радіомовлення»
Доповідач:
ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- голова ліквідаційної комісії КУ «Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»

10.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

11.

Про відведення земельних ділянок учасникам бойових дій

12.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із
землеустрою

13.

Про оренду земельних ділянок

14.

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

15.

Про викуп земельних ділянок

16.

Про реєстрацію новосформованих об’єктів нерухомого майна

17.

Про оренду комунального майна

18.

Про припинення постійного користування
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

18.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
Доповідач:
ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник фінансового управління міської ради

Про участь у вихованні дітей Нагібіна М.В., Нагібіної П.В.,
Нагібіна М.В.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 559 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дітей

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 560 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 561 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про виключення квартир з числа відомчих

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 562 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про списання асфальтової доріжки з балансового обліку
управління освіти, молоді та спорту міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 563 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта прийому-передачі відомчої кімнати
№ 219 по вул. Братській, буд. 67

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 564 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. Героїв Сталінграда, 17 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Домовичок 17»

ДОПОВІДАВ:

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 565 (додається)
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8. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Про передачу обладнання для об’єктів благоустрою
Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 566 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження ліквідаційного балансу КУ «Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»

ДОПОВІДАВ:

Грановський Є.О. – голова ліквідаційної комісії КУ «Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 567 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення було запропоновано виключити з
проекту рішення підпункт в) пункту 3 щодо погодження
Руссу Н.О. у власність місця розташування земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Східній (біля будинку
№ 25) для встановлення індивідуального гаража та надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та включити його до проекту рішення «Про
надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту»

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 568 зі змінами (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок учасникам бойових дій

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 569 (додається)
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12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору
виконавців робіт із землеустрою

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 570 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 571 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення було запропоновано внести зміни
та доповнення до проекту рішення, а саме:
- у пп.4 щодо погодження Єрмолюку І.В. місця розташування
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по
вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим будинком № 43)
в тимчасове користування на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого
гаража змінити термін з 10 на 5 років;
- у пп.11 щодо наданння Цвєтковій В.М. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по Кременчуцькому шосе для розміщення
тимчасової споруди площею 0,0050 га змінити термін з 10 на
5 років;
- доповнити проект рішення пп.12, а саме:
«Погодити РУССУ Надії Олексіївні у власність місце
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га
по вул. Східній (біля будинку № 25) в тимчасове користування
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради при умові дотримання
санітарних норм і правил».

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення зі змінами та доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

8
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 572 зі змінами та доповненням
(додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про викуп земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 573 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про реєстрацію новосформованих об’єктів нерухомого майна

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 574 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про оренду комунального майна

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення було запропоновано доповнити
проект рішення, зазначивши в п.п. 1-10 балансоутримувача по
кожному потенційному об’єкту оренди

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 575 з доповненням (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про припинення постійного користування

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 576 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019
№ 860 «Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради
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ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано фінансовому
управлінню міської ради при підготовці питання на сесію
міської ради передбачити фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго» в сумі 3 000 000 грн за рахунок перевиконання
доходної частини бюджету та внутрішнього перерозподілу між
головними розпорядниками бюджетних коштів

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 577 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації
(питання № 10 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами, а саме:
виключити підпункт в) пункту 3 щодо погодження Руссу Н.О. у
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0024 га по вул. Східній (біля будинку № 25) для
встановлення індивідуального гаража та надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та включити його до проекту рішення «Про надання в
тимчасове користування земельних ділянок на умовах
особистого строкового сервітуту»

2. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається зі змінами та доповненням, а саме:
- у пп.4 щодо погодження Єрмолюку І.В. місця розташування
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по
вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим будинком № 43)
в тимчасове користування на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого
гаража змінити термін з 10 на 5 років;
- у пп.11 щодо наданння Цвєтковій В.М. в тимчасове
користування на умовах особистого строкового сервітуту
земельної ділянки по Кременчуцькому шосе для розміщення

10
тимчасової споруди площею 0,0050 га змінити термін з 10 на
5 років;
- доповнити проект рішення пп.12, а саме:
«Погодити РУССУ Надії Олексіївні у власність місце
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га
по вул. Східній (біля будинку № 25) в тимчасове користування
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового
сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови
Олександрійської міської ради при умові дотримання
санітарних норм і правил»
3. С Л У Х А Л И :

Про оренду комунального майна
(питання № 17 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме:
у п.п. 1-10 зазначити балансоутримувача
потенційному об’єкту оренди

по

кожному

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019
№ 860 «Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік»
(питання № 19 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Фінансовому управлінню міської ради при підготовці питання
на сесію міської ради передбачити фінансову підтримку
КП «Теплокомуненерго» в сумі 3 000 000 грн за рахунок
перевиконання доходної частини бюджету та внутрішнього
перерозподілу між головними розпорядниками бюджетних
коштів

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

