ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 19 березня 2020 року

№8

Розпочато засідання об 11.00 год.
Закінчено засідання об 11.30 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

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»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

2
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»

СОСНА
Людмила Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ:
РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ:
ГРИЦЕНКО
Сергій Петрович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

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

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської
ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про дозвіл на дарування приватного житла
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

2.

Про визнання втрати чинності рішень виконавчого комітету від 04 грудня 2014 року
№ 1047 та від 15 листопада 2012 року № 785

3.

Про затвердження оновленого складу комісії сприяння дотримання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради
Доповідач:
ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради

4.

Про обмеження на міських автобусних маршрутах загального користування

5.

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 17.03.2020
№ 181 «Про обмеження роботи закладів на території м. Олександрії та на міських
автобусних маршрутах загального користування»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

6.

- начальник управління економіки міської ради

Про припинення комунальної установи «Редакція Олександрійського міського
радіомовлення» шляхом ліквідації
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

7.

- керуючий справами виконавчого комітету

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради
від 06.03.2020 № 162
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

1. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Про дозвіл на дарування приватного житла
Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 188 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про визнання втрати чинності рішень виконавчого комітету
від 04 грудня 2014 року № 1047 та від 15 листопада 2012 року
№ 785

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 189 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження оновленого складу комісії сприяння
дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні
організації при виконавчому комітеті міської ради

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 190 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про обмеження на міських автобусних маршрутах загального
користування

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 191 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету від 17.03.2020 № 181 «Про обмеження роботи закладів
на території м. Олександрії та на міських автобусних
маршрутах загального користування»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 192 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про
припинення
комунальної
установи
«Редакція
Олександрійського міського радіомовлення» шляхом ліквідації

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 193 (додається)
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7. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Про внесення змін до рішення виконавчого
Олександрійської міської ради від 06.03.2020 № 162

комітету

Лоцман Г.Г. – начальник управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування
міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 194 (додається)

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

