ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 17 березня 2020 року

№7

Розпочато засідання об 11.00 год.
Закінчено засідання о 12.00 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

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

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського
ШТОРМ»

представництва

ТОВ

«ІСП

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

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

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ:
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:
ПЕРЕВЕРЗЄВ
Володимир Григорович

- директор КП «Муніципальна безпека Олександрійської
міської ради»

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

ГАНЖА
Володимир Романович

- начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи міської
ради

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики 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

та
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МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ
Євгеній Ігорович

- прес-секретар,
головний
спеціаліст
управління
інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 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:
НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.08.2016 № 475 «Про
надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Баркарь А.Р.»

2.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.08.2016
№ 476 «Про влаштування малолітньої Баркарь А.Р. до Благодійного Центру
соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» з притулковими групами для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

3.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2017
№ 569 «Про статус дітей, позбавлених батьківського піклування, малолітніх
Михневич М.В., Михневича Б.В.»

4.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2017
№ 567 «Про влаштування малолітньої Михневич М.В. до Благодійного Центру
соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» з притулковими групами для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

5.

Про влаштування дитини Михневича Б.В. до Благодійної організації Благодійний
Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»

6.

Про влаштування дитини Комарова Я.О. до Благодійної організації Благодійний
Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»

7.

Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради про підтвердження
місця проживання дитини Возіян А.О. для її тимчасового виїзду за межі України

8.

Про участь у вихованні дитини Цпіна С.А.
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9.

Про визначення місця проживання дитини

10.

Про висунення кандидатури для представлення до нагородження орденом княгині
Ольги ІІІ ступеня
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

11.

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 24.10.2019
№ 691

12.

Про обмеження роботи закладів на території м. Олександрії та на міських автобусних
маршрутах загального користування
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

13.

Про надання дозволу на влаштування пристроїв примусового зниження швидкості
дорожньо-транспортної техніки в м. Олександрії

14.

Про демонтаж атракціонів комунальним підприємством «Чисте місто»

15.

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

16.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із
землеустрою

17.

Про оформлення права власності на нерухоме майно та уточнення площі
орендованих приміщень
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

18.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради
Доповідач:
ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради
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1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
10.08.2016 № 475 «Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, малолітній Баркарь А.Р.»
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 171 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 10.08.2016 № 476 «Про влаштування малолітньої
Баркарь А.Р. до Благодійного Центру соціальної допомоги та
реабілітації «Джерело життя» з притулковими групами для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 172 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 22.09.2017 № 569 «Про статус дітей, позбавлених
батьківського піклування, малолітніх Михневич М.В.,
Михневича Б.В.»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» -10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 173 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 22.09.2017 № 567 «Про влаштування малолітньої
Михневич М.В. до Благодійного Центру соціальної допомоги та
реабілітації «Джерело життя» з притулковими групами для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 174 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Михневича Б.В. до Благодійної
організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та
реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися без
батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 175 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Комарова Я.О. 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» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 176 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження висновку служби у справах дітей міської
ради про підтвердження місця проживання дитини Возіян А.О.
для її тимчасового виїзду за межі України

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
Запропонував проект рішення зняти з розгляду

ГОЛОСУВАЛИ:

За зняття проекту рішення з розгляду
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду

8. С Л У Х А Л И :

Про участь у вихованні дитини Цпіна С.А.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 177 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 178

10. С Л У Х А Л И :

Про висунення кандидатури для представлення
нагородження орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 179 (додається)

до
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11. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету від 24.10.2019 № 691

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 180 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про обмеження роботи закладів на території м. Олександрії та
на міських автобусних маршрутах загального користування

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 181 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на влаштування пристроїв примусового
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки в
м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 182 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про демонтаж атракціонів комунальним підприємством «Чисте
місто»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 183 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського
матеріального запасу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 184 (додається)
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16. 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» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 185 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про оформлення права власності на нерухоме майно та
уточнення площі орендованих приміщень

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 186 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 187 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
СЛУХАЛИ:

Про затвердження висновку служби у справах дітей міської
ради про підтвердження місця проживання дитини Возіян А.О.
для її тимчасового виїзду за межі України
(питання № 7 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення зняти з розгляду

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

