
Звіт  
постійної комісії міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та 

регулювання земельних відносин за 2019 рік 
 

Постійна комісія з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання 
земельних відносин (далі Комісія) є органом Олександрійської міської ради, утворена 
рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 10. 

До складу комісії входять депутати Олександрійської міської ради: голова комісії - 
Ракута Сергій Миколайович, заступник голови комісії - Алімов Євген Володимирович, 
секретар комісії – Шевченко Павло Миколайович, а також члени комісії: Головачова 
Оксана Володимирівна, Данільченко Віталій Євгенович, Колісник Дмитро Олександрович. 

У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, відповідно до 
п. 15 ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” - Положенням про 
постійну комісію з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин та рішеннями Олександрійської міської ради, а також Регламентом 
Олександрійської міської ради. 

Робота комісії будується на основі законності, гласності, рівноправності, вільного 
колективного обговорення і вирішення питань відповідно до затвердженого плану. 

Комісія розглядає питання, що належать до її компетенції. Метою засідань комісії є 
отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення та 
обговорення. Постійною комісією ведеться активна робота щодо вирішення питань, що 
виникають у сфері земельних відносин, приватизації та оренди майна. Під час проведення 
Комісії ведеться відповідний протокол. 

Комісія протягом звітного періоду тісно співпрацювала з депутатами інших комісій. 
Так за період роботи з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно) Комісією було проведено 
52 засідання, на яких було розглянуто 381 питання. Із них - 372 проекти рішень та 266 
профільних питань. 

Питання щодо регулювання земельних відносин та з питань приватизації та оренди 
комунального майна розглядаються комісією двічі: перед їх внесенням на розгляд 
виконавчого комітету та перед сесією. 

Комісія на засіданнях заслуховувала інформацію від керівників виконавчих органів 
міської ради, зокрема - начальника та заступника управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Протягом звітного періоду Комісією відпрацьовувались як індивідуальні заяви 
учасників АТО про відведення земельних ділянок та громадян про приватизацію 
земельних ділянок в межах норм безоплатної приватизації, так і заяви громадян та 
юридичних осіб щодо відведення земельних ділянок для здійснення господарської 
(підприємницької діяльності) на умовах оренди, постійного користування, особистого 
строкового сервітуту та відведення у власність шляхом викупу. 

Комісією проводиться робота по виявленню землекористувачів – власників об’єктів 
нерухомого майна, які ухиляються від оформлення правових документів на земельні 
ділянки, за результатами даної роботи розраховуються збитки, завдані міській раді у 
розмірі недоотриманої орендної плати за земельні ділянки, та проводиться відповідна 
судово-претензійна робота по стягненню збитків. 

Для вирішення спірних питань та на виконання доручень виконавчого комітету 
проводились неодноразові зустрічі з землекористувачами з виїздом на місцевість, 
вивчались первинні документи та пропонувались шляхи розв’язку існуючих проблем. 



У звітному періоді Комісією зосереджено роботу на інвентаризації земель міста. 
Проведено інвентаризацію земельних ділянок: 

- суміжно з проїздом Волховським, 22 площею 7,7576 га,  
- під спортивним майданчиком та зоною відпочинку по вул. Садовій (суміжно з 

житловим будинком № 37), 
- майданчиків після розбирання будівель колишніх вугільних підприємств по 

вул. Марії Козинець, 36, по вул. Енергетиків, 3а, по проїзду Поліграфістів, 1, 
- під сквером ім. Ю. Кравченка та Театральним сквером. 
Розпочата інвентаризація прибудинкових територій під кварталами багатоквартирних 

будинків для упорядкування адміністрування земельного податку. 
У звітному році підготовлено до продажу на торгах права оренди на 2 земельні 

ділянки. Так за результатами земельних торгів визначено орендарів на земельні ділянки 
площею 15,6921 га парку ім. Т.Г. Шевченка та площею 4,4725 га по пров. Бориса 
Йогансона. 

За участю комісії розроблено умови продажу на 3 об’єкти через Електронну торгову 
систему «ProZorro. Продажі», а саме: 

- нежитлове приміщення площею 61,62 кв.м по вул. Марії Заньковецької, 13 (аукціон 
18.06.2019), 

- нежитлові будівлі по вул. Ярмарковій, 6 (аукціон 18.09.2019), 
- нежитлове приміщення площею 112,89 кв.м на пл. Покровській, 3 (аукціон відбувся 

28.11.2019).     
Постійно проводиться робота по розгляду звернень щодо перегляду орендних ставок 

за оренду земельних ділянок та нежитлових приміщень комунальної власності. 
Під час розгляду вищезазначених питань на засідання постійної комісії запрошуються 

заявники, що дає можливість ретельно вивчити питання та внести їх на затвердження сесії 
міської ради. За результатами розгляду надаються відповідні рекомендації юридичним та 
фізичним особам, які подавали їх на розгляд міської ради. 

Хотілося б зазначити, що забезпечення ефективної роботи депутатського корпусу є 
важливим та пріоритетним завданням, яке можливо вирішити лише за налагодження тісної 
та плідної співпраці між комісіями, управліннями, відділами, комунальними закладами та 
керівництвом Олександрійської міської ради. 
 
 
 
Голова комісії        Сергій РАКУТА 


