ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 24 листопада 2020 року

№ 33

Розпочато засідання о 09.00 год.
Закінчено засідання о 10.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
ЦАПЮК
Степан Кирилович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

ГОСТРИЙ
Георгій Георгійович

- пенсіонер

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

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

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

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

КІСЕЛЬОВА
Галина Олексіївна

- голова постійної комісії міської ради з питань освіти і науки,
культури та відродження духовності, сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту

РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
БЕЗУС
Олександр Васильович

- директор КП «Будинок побуту»

КОЮДЕНКО
Валентин Іванович

- голова громадської організації «Асоціація інвалідів праці
«Зірка надії»

ЧЕРНОВ
Олександр Сергійович

- начальник юридичного відділу КП «Житлогосп»

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

та
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ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна

- заступник начальника управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ЄВСТРАТЕНКО
Надія Сергіївна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер фінансового управління міської ради

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

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

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ГЛАЗКОВА
Тетяна Володимирівна

- кореспондент «ТРК КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про дозвіл на дарування приватного житла, підписання заяви про виділення частки
земельної ділянки
Доповідач:
ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна

- заступник начальника управління освіти, молоді та
спорту міської ради

2.

Про звільнення
Осіповою А.М.

від

повноважень

опікуна

Вдовиченко

С.І.

над

дитиною

3.

Про влаштування дитини Осіпової А.М. до Благодійної організації Благодійний Фонд
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»
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4.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім
Біленькій Б.І., Біленькій З.І., Біленькому Н.І.

5.

Про влаштування дітей Біленької Б.І., Біленької З.І., Біленького Н.І. до Благодійної
організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело
життя» для дітей, які залишилися без батьківської опіки»
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

6.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

7.

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку
по Покровській площі, 1 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Перше
Покровське»

8.

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку
по вул. Героїв Сталінграда, 17 з управління комунального підприємства «Житлогосп»
в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Домовичок 17»

9.

Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо призначення управителів
з управління багатоквартирними будинками та складу конкурсної комісії

10.

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення
твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

11.

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

Про списання будівлі сараїв та гаражів комплексу будівель з балансового обліку
КП «Житлогосп»
Доповідач:
ЧЕРНОВ
Олександр Сергійович

- начальник юридичного відділу КП «Житлогосп»

12.

Про поділ об’єкту нерухомого майна по вул. Верхньо-Головківській, 69 та
присвоєння адрес

13.

Про поділ об’єкту нерухомого майна по вул. Франка, 49 та присвоєння адрес
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста
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14.

Про погодження місць для здійснення торгівлі новорічними ялинками на території
м. Олександрії

15.

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО «Асоціація інвалідів праці
«Зірка надії»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

16.

Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2021 рік
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

17.

- начальник управління економіки міської ради

- керуючий справами виконавчого комітету

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 листопада 2012 року № 764 «Про
затвердження положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Олександрії» у новій редакції»
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

18.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

19.

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

20.

Про оренду земельних ділянок

21.

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935 «Про надання в
тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового
сервітуту»

22.

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про
визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»

23.

Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів

24.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу

25.

Про оренду комунального майна

26.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.10.2020 № 575
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради
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27.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
Доповідач:
ЄВСТРАТЕНКО
Надія Сергіївна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності,
головний
бухгалтер
фінансового
управління міської ради

1. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на дарування приватного житла, підписання заяви
про виділення частки земельної ділянки

ДОПОВІДАВ:

Горенко В.А. – заступник начальника управління освіти, молоді
та спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 585 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про звільнення від повноважень опікуна Вдовиченко С.І. над
дитиною Осіповою А.М.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 586 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Осіпової А.М. 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» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 587 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, малолітнім Біленькій Б.І., Біленькій З.І.,
Біленькому Н.І.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 588 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дітей Біленької Б.І., Біленької З.І.,
Біленького Н.І. до Благодійної організації Благодійний Фонд
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя»
для дітей, які залишилися без батьківської опіки»
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 589 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 590 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по Покровській площі, 1 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Перше
Покровське»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 591 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по вул. Героїв Сталінграда, 17 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Домовичок 17»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 592 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо
призначення управителів з управління багатоквартирними
будинками та складу конкурсної комісії

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 593 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі
збирання та вивезення твердих побутових відходів з
багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 594 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про списання будівлі сараїв та гаражів комплексу будівель з
балансового обліку КП «Житлогосп»

ДОПОВІДАВ:

Чернов О.С. – начальник юридичного відділу КП «Житлогосп»

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 595 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкту нерухомого майна по вул. ВерхньоГоловківській, 69 та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 596 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкту нерухомого майна по вул. Франка, 49 та
присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 597 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про погодження місць для здійснення торгівлі новорічними
ялинками на території м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 598 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО
«Асоціація інвалідів праці «Зірка надії»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Коюденко В.І., Гриценко С.П., Безус О.В., Заріцький В.В.,
Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано проект рішення
зняти з розгляду та запропонувати громадській організації
«Асоціація інвалідів праці «Зірка надії» звернутися до
Олександрійської міської ради про виділення коштів для
забезпечення статутної діяльності громадської організації, у т.ч.
фінансового ресурсу на покриття експлуатаційних витрат

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За зняття проекту рішення з розгляду
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Проект рішення зняти з розгляду

16. С Л У Х А Л И :

Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на
2021 рік

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 599 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 листопада
2012 року № 764 «Про затвердження положення про
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» у
новій редакції»

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 600 (додається)

18. 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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 601 (додається)

19. 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 запропоновано прийняти рішення
зі змінами: а саме:
- п.п. 1-2 щодо погодження ТОВ «ДАС ГРУП» місця
розташування земельних ділянок в тимчасове користування на
умовах особистого строкового сервітуту прийняти в редакції
«відмовити»;
- п.п. 3-17 щодо надання ТОВ «ЦЕДАР» земельних ділянок в
тимчасове користування на умовах особистого строкового
сервітуту прийняти в редакції «відмовити».

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 602 зі змінами (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано прийняти рішення
зі змінами: а саме:
- в п. 6 щодо поновлення Гавриленку Ю.В. договору оренди
земельної ділянки по вул. Григорія Усика (суміжно з житловим
будинком № 51) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування
павільйону, змінити термін з 10 на 5 років

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За проект рішення зі змінами
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 603 зі змінами (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020
№ 935 «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
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 604 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020
№ 977 «Про визначення переліку орендарів, що надають
соціально важливі послуги населенню»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 605 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про продовження договорів оренди шляхом проведення
аукціонів

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 606 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
першого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 607 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про оренду комунального майна

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 608 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін
від 29.10.2020 № 575

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

до

рішення

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 609 (додається)

виконавчого

комітету
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27. 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:

Євстратенко Н.С. – начальник відділу бухгалтерського обліку
та
звітності,
головний
бухгалтер
фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 610 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО
«Асоціація інвалідів праці «Зірка надії»
(питання № 15 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Коюденко В.І., Гриценко С.П., Безус О.В., Заріцький В.В.,
Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду.
Запропонувати громадській організації «Асоціація інвалідів
праці «Зірка надії» звернутися до Олександрійської міської
ради про виділення коштів для забезпечення статутної
діяльності громадської організації, у т.ч. фінансового ресурсу
на покриття експлуатаційних витрат

2. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту
(питання № 19 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:
- п.п. 1-2 щодо погодження ТОВ «ДАС ГРУП» місця
розташування земельних ділянок в тимчасове користування на
умовах особистого строкового сервітуту прийняти в редакції
«відмовити»;
- п.п. 3-17 щодо надання ТОВ «ЦЕДАР» земельних ділянок в
тимчасове користування на умовах особистого строкового
сервітуту прийняти в редакції «відмовити».

3. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок
(питання № 20 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

Цапюк С.К.
Рішення приймається зі змінами, а саме:
- в п. 6 щодо поновлення Гавриленку Ю.В. договору оренди
земельної ділянки по вул. Григорія Усика (суміжно з житловим
будинком № 51) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування
павільйону, змінити термін з 10 на 5 років

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

