ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 14 травня 2020 року

№ 14

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання об 11.00 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 ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

- заступник голови постійної комісії міської ради з питань
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики

РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ДЯДЕНЮК
Аркадій Миколайович

- директор КП «Олександрійська оптова база»

НОС
Юрій Володимирович

- директор КП «Олександрійський центральний ринок»

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
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ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

та

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я 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

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

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської ради
ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Новини Олександрійщини»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про затвердження Положення про платні медичні послуги, які можуть надаватися в
комунальних підприємствах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я
Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

2.

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі
надання адміністративних послуг м. Олександрії
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних
процедур та адміністративних послуг міської ради
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3.

Про затвердження розрахунку вартості експлуатаційних витрат комунального
підприємства «Олександрійська оптова база»

4.

Про припинення комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської
ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Олександрійський
центральний ринок»

5.

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

6.

Про заборону вуличної торгівлі
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

7.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

8.

Про погодження ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельних ділянок в оренду

9.

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

10.

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради Острівного М.С.,
Горошка А.О.
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

11.

- керуючий справами виконавчого комітету

Про обстеження зелених насаджень по центральній алеї парку культури та
відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

13.

- секретар міської ради

Про нагородження Марковської Л.Д.
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

12.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

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

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Олександрії за 1 квартал
2020 року
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14.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
Доповідач:
ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

1. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Положення про платні медичні послуги, які
можуть
надаватися
в
комунальних
підприємствах,
підпорядкованих
управлінню
охорони
здоров’я
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник начальника управління охорони
здоров’я міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 258 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що
надаються в Центрі надання адміністративних послуг
м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Яременко

С.П.

–

начальник управління дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг міської ради

Запропонувала доповнити перелік адміністративних послуг, що
надаються в Центрі надання адміністративних послуг
м. Олександрії, комплексною послугою «ЄМалятко»
ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 259 з доповненням (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження розрахунку вартості експлуатаційних витрат
комунального підприємства «Олександрійська оптова база»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 260 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про припинення комунального підприємства «Жигулі»
Олександрійської міської ради шляхом приєднання до
комунального підприємства «Олександрійський центральний
ринок»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 1; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 9

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування

5. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 261 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про заборону вуличної торгівлі

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
Дано доручення директорам ринків, управлінню економіки
міської ради та рекомендовано ГУ Держпродспоживслужби
посилити контроль за якістю молочної та овочевої продукції на
ринках міста

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 262 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 263 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про погодження ПрАТ «Кіровоградобленерго» земельних
ділянок в оренду

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 264 (додається)

9. 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
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 265 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради
Острівного М.С., Горошка А.О.

ДОПОВІДАВ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 266 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Марковської Л.Д.

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 267 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про обстеження зелених насаджень по центральній алеї парку
культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0; «Не голосували» - 2
(Сосна Л.В., Давиденко Л.В.)

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 268 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста
Олександрії за 1 квартал 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 269 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019
№ 860 «Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік»

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 10; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 270 (додається)
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ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що
надаються в Центрі надання адміністративних послуг
м. Олександрії
(питання № 2 порядку денного)
Яременко

С.П.

–

начальник управління дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг міської ради

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням пунктом щодо надання
комплексної послуги «ЄМалятко»

2. С Л У Х А Л И :

Про припинення комунального підприємства «Жигулі»
Олександрійської міської ради шляхом приєднання до
комунального підприємства «Олександрійський центральний
ринок»
(питання № 4 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування

3. С Л У Х А Л И :

Про заборону вуличної торгівлі
(питання № 6 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Директорам ринків, управлінню економіки міської ради та
рекомендувати ГУ Держпродспоживслужби посилити контроль
за якістю молочної та овочевої продукції на ринках міста

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

