ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 30 квітня 2020 року

№ 12

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

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

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

- вчитель географії, вчитель-методист НВО «Олександрійська
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

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 ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
АЛЬПОВ
Анатолій Іванович

- директор ТОВ «Айсберг»

БОЛІЛА
Ірина Миколаївна

- директор ринку «Александрит»

БОНДАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- фізична особа-підприємець, депутат міської ради

НОС
Юрій Володимирович

- директор КП «Олександрійський центральний ринок»

ОСТАПОВ
Вадим Анатолійович

- директор автостанції Олександрія

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

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я міської
ради

та
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ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради

САДОМІЧЕНКО
Артем Юрійович

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ТЕМНИК
Тетяна Василівна

- начальник управління охорони здоров’я міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

та

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу неповнолітній Міщенко О.А.

2.

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

3.

Про визначення місця проживання дитини Возіян А.О.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

4.

Про затвердження міського плану заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення на 2020-2023 роки

5.

Про поділ об’єкта нерухомого майна по Користівському шосе, 2 та присвоєння адрес

6.

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Садовій, 3 та присвоєння адрес

7.

Про поділ об’єкта нерухомого майна по Звенигородському шосе, 5/2 та присвоєння
адрес

8.

Про розгляд заяви Бурмаки З.В. про надання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами
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9.

Про розроблення детального плану території в районі Покровської площі в
м. Олександрія Кіровоградської області
Доповідач:
ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради

10.

Про передачу основних засобів та інших нематеріальних цінностей з балансу
КП «Благоустрій» на баланс КП «Чисте місто»

11.

Про передачу основних засобів та інших нематеріальних активів з балансу
КП «Благоустрій» на баланс КП «Зеленгосп»
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

12.

Про роботу закладів, що надають перукарські, манікюрні, косметичні послуги та
послуги масажу та візажу на території м. Олександрії

13.

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 857
«Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2020 рік»

14.

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 26.03.2020
№ 195 «Про обмеження роботи закладів на території м. Олександрії та на міських
автобусних маршрутах загального користування»

15.

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 26 березня
2020 року № 195
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

16.

- начальник управління економіки міської ради

Про підготовку та проведення у місті Олександрії у 2020 році заходів щодо
відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради
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1. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про надання статусу неповнолітній Міщенко О.А.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 230 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Міщенко О.А. 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 № 231 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини Возіян А.О.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 232 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про затвердження міського плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення на 2020-2023 роки

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 233 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по Користівському шосе, 2
та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Прийняти рішення № 234 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Садовій, 3 та
присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 235 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по Звенигородському
шосе, 5/2 та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 236 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про розгляд заяви Бурмаки З.В. про надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«За» - 0; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Коваль Л.П.);
«Не голосували» - 9
Рішення не приймається за результатами голосування.
Відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради провести інвентаризацію
рекламних засобів по місту та доповісти на черговому засіданні
виконавчого комітету

9. С Л У Х А Л И :

Про розроблення детального плану території в районі
Покровської площі в м. Олександрія Кіровоградської області
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 237 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про передачу основних засобів та інших нематеріальних
цінностей з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «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 № 238 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про передачу основних засобів та інших нематеріальних
активів з балансу КП «Благоустрій» на баланс КП «Зеленгосп»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 239 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про роботу закладів, що надають перукарські, манікюрні,
косметичні послуги та послуги масажу та візажу на території
м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради
Повідомив про надходження заяви від члена виконавчого
комітету Коваль Л.П. про наявність конфлікту інтересів по
даному проекту рішення.

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Гриценко С.П., Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано:
1) внести зміни до проекту рішення, виключивши з проекту
«надання послуг з масажу» та внести відповідні зміни в назву
рішення, виклавши її в новій редакції, а саме: «Про роботу
закладів, що надають перукарські, манікюрні, косметичні
послуги та послуги візажу на території м. Олександрії»;
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2) управлінню економіки міської ради здійснити перевірку
закладів, що надають перукарські, манікюрні, косметичні
послуги та послуги візажу на території м. Олександрії з питань
дотримання ними санітарного та протиепідемічного режиму,
забезпечення дезінфекції, механічного очищення та стерилізації
інструментів; дезінфекції та поточного прибирання поверхонь
та приміщень та доповнити проект рішення переліком закладів,
які можуть здійснювати діяльність в період карантину
ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення зі змінами та доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 1
(Коваль Л.П.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 240 зі змінами та доповненням
(додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня
2019 року № 857 «Про Програму економічного і соціального
розвитку міста Олександрії на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 241 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету від 26.03.2020 № 195 «Про обмеження роботи закладів
на території м. Олександрії та на міських автобусних
маршрутах загального користування»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
Дано доручення директору КП «Олександрійський центральний
ринок» до 05.05.2020 надати міському голові схему
перенесення торгових місць з продажу продовольчих товарів в
межі території центрального ринку

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 242 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету від 26 березня 2020 року № 195

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 243 (додається)
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16. С Л У Х А Л И :

Про підготовку та проведення у місті Олександрії у 2020 році
заходів щодо відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 244 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про розгляд заяви Бурмаки З.В. про надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
(питання № 8 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Онопрієнко А.Є. – головний спеціаліст відділу архітектури та
ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури та містобудування міської
ради

ВИСТУПИЛИ:

Коваль Л.П., Давиденко Л.В., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування.
Відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління
житлово-комунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради провести інвентаризацію
рекламних засобів по місту та доповісти на черговому засіданні
виконавчого комітету

2. С Л У Х А Л И :

Про роботу закладів, що надають перукарські, манікюрні,
косметичні послуги та послуги масажу та візажу на території
м. Олександрії
(питання № 12 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Давиденко Л.В., Гриценко С.П., Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

У зв’язку із заявленим конфліктом інтересів член виконавчого
комітету Коваль Л.П. не приймала участі у голосуванні по
даному питанню.
Рішення приймається зі змінами та доповненням, а саме:
1) внести зміни до проекту рішення, виключивши з проекту
«надання послуг з масажу» та внести відповідні зміни в назву
рішення, виклавши її в новій редакції, а саме: «Про роботу
закладів, що надають перукарські, манікюрні, косметичні
послуги та послуги візажу на території м. Олександрії»;
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2) управлінню економіки міської ради здійснити перевірку
закладів, що надають перукарські, манікюрні, косметичні
послуги та послуги візажу на території м. Олександрії з питань
дотримання ними санітарного та протиепідемічного режиму,
забезпечення дезінфекції, механічного очищення та стерилізації
інструментів; дезінфекції та поточного прибирання поверхонь
та приміщень та доповнити проект рішення переліком закладів,
які можуть здійснювати діяльність в період карантину
3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету від 26.03.2020 № 195 «Про обмеження роботи закладів
на території м. Олександрії та на міських автобусних
маршрутах загального користування»
(питання № 14 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Директору КП «Олександрійський центральний ринок» до
05.05.2020 надати міському голові схему перенесення торгових
місць з продажу продовольчих товарів в межі території
центрального ринку

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

