ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 25 березня 2021 року

№9

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання об 11.00 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- директор НВК «Олександрійський колегіум спеціалізована
школа»

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
ради

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської
ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЖОСАН
Роман Олександрович

- голова постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції

МАКАРЕНКО
Сергій Дмитрович

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

ПАНІБРАТЕНКО
Олег Іванович

- голова постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

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

ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- начальник відділу правового забезпечення та публічних
закупівель юридичного управління міської ради
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ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар, головний спеціаліст управління інформаційної
політики та цифрової трансформації міської ради

МАХДЖУБІ
Тетяна Валеріївна

- консультант міського голови

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління соціального захисту населення міської
ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

САКАРА
Тамара Вікторівна

- начальник управління охорони здоров’я міської ради

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності 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:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- кореспондент ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дитини-сироти
Бульби М.О.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

2.

Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Олександрійської
міської ради у новій редакції
Доповідач:
САКАРА
Тамара Вікторівна

3.

- начальник служби у справах дітей міської ради

- начальник управління охорони здоров’я міської
ради

Про міський план заходів з підготовки та проведення 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник
управління
населення міської ради

соціального

захисту

4.

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2021 рік»

5.

Про проведення ярмарку «Все для саду та городу»

6.

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 10
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

7.

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки»
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

8.

- начальник управління економіки міської ради

- начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунального
підприємства «Чисте місто»
Доповідач:
БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

- заступник
начальника
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, начальник житловокомунального відділу
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9.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

10.

Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу

11.

Про оренду земельних ділянок

12.

Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів

13.

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 04.03.2021 № 210 «Про
включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу»

14.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

15.

Про затвердження актів приймання-передачі рухомого, нерухомого та іншого майна
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради ради, начальник житловокомунального відділу

Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу
«Каравела» дитини-сироти Бульби М.О.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 247 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я
Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Сакара Т.В. – начальник управління охорони здоров’я міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 248 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про міський план заходів з підготовки та проведення 35-х
роковин Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Д О П О В І Д А В : Назаренко О.А. – начальник управління соціального захисту
населення міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 249 (додається)
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4. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального
розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік»
Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 250 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про проведення ярмарку «Все для саду та городу»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 251 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від
15.01.2021 № 10

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 252 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня
2021 року № 67 «Про затвердження Комплексної програми
профілактики злочинності Олександрійської територіальної
громади на 2021-2025 роки»

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 253 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу
комунального підприємства «Чисте місто»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 254 (додається)
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9. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 255 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок,
які виставляються для продажу на аукціоні або права на які
виставляються для такого продажу

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 256 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 257 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про продовження договорів
аукціонів

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

оренди

шляхом

проведення

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 258 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від
04.03.2021 № 210 «Про включення потенційного об’єкта оренди
до Переліку другого типу»

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
14. С Л У Х А Л И :

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 259 (додається)
Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
другого типу
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 260 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про затвердження актів
нерухомого та іншого майна

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

приймання-передачі

рухомого,

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 261 (додається)

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

