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

№ 21

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

ВОРОНКОВ
Роман Володимирович

- директор Олександрійського представництва ТОВ «ІСП
ШТОРМ»

ГОСТРИЙ
Георгій Георгійович

- пенсіонер

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

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
КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

- директор салонів краси «Молодість» та «Майстер-клас»

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЗАРІЦЬКИЙ
Віталій Васильович

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

СМАКУЛА
Микола Мирославович

- депутат міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАНКОВСЬКИЙ
Олег Георгійович

- завідуючий відділом правового, кадрового та організаційного
забезпечення управління освіти, молоді та спорту
Олександрійської міської ради

БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгеніївна

-

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

та

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

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу малолітній Мамон А.Д., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна

2.

Про надання статусу малолітнім Бичковій А.М., Бичковій С.А., встановлення над
ними опіки та призначення опікуна

3.

Про надання статусу малолітній Малохатько Д.Г., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна

4.

Про визначення місця проживання дитини

5.

Про затвердження складу та положення міської тимчасової комісії з питань
використання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання соціального житла та визначення розміру виплати грошової компенсації
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

6.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про поділ об’єкту нерухомого майна по пров. Олександра Шакала, 12 та присвоєння
адрес
Доповідач:
ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгеніївна

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

7.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Садовій, 37 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Дім 37»

8.

Про надання дозволу на перепоховання

9.

Про передачу нежитлового приміщення по вул.
КП «Житлогосп» на баланс КП «Зеленгосп»

Скіфській,

2 з

балансу
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Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

10.

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

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02 липня 2020 року
№ 349 «Про заборону роботи закладів після 22-00 год.»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

11.

- начальник управління економіки міської ради

Про передачу Пантаївській селищній раді майна закладів та установ бюджетної
сфери
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

12.

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

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

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник фінансового управління міської ради

Про надання статусу малолітній Мамон А.Д., встановлення над
нею опіки та призначення опікуна
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 367 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітнім Бичковій А.М., Бичковій С.А.,
встановлення над ними опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 368 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітній Малохатько Д.Г., встановлення
над нею опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 369 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дитини

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 370 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу та положення міської тимчасової
комісії з питань використання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
соціального житла та визначення розміру виплати грошової
компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 371 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкту нерухомого майна по пров. Олександра
Шакала, 12 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» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 372 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
вул. Садовій, 37 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Дім 37»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 373 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на перепоховання

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 374 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про передачу нежитлового приміщення по вул. Скіфській, 2 з
балансу КП «Житлогосп» на баланс КП «Зеленгосп»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0;
Прийняти рішення № 375 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 02 липня 2020 року № 349 «Про заборону роботи закладів
після 22-00 год.»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 376 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про передачу Пантаївській селищній раді майна закладів та
установ бюджетної сфери

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 377 (додається)

12. 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» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 378 (додається)

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

