ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 06 липня 2021 року

№ 21

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

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
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»

СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ

2
ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

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

- голова постійної комісії міської ради з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку

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:
ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника загального відділу управління
справами міської ради, начальник відомчого архіву

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт
управління житлово-комунального господарства, архітектури
та містобудування міської ради, головний архітектор міста

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

- консультант міського голови

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- заступник начальника управління освіти міської ради

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- кореспондент ТРК «КТМ»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

Під час затвердження порядку денного питання № 14 «Про погодження розміщення
торгового намету ФОП Тримбачу А.Л.» знято на доопрацювання для вивчення суспільної
думки мешканців багатоквартирних житлових будинків, біля яких заявник планує розмістити
торговий намет
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування, міну приватного житла, викуп
земельної ділянки

2.

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування до комунального
закладу
«Центральноукраїнський
ліцей-інтернат
спортивного
профілю
Кіровоградської обласної ради»
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- заступник начальника управління освіти міської
ради
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3.

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 21.11.2019 № 748
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому
Хоменку А.О.», від 28.11.2019 № 769 «Про встановлення опіки над малолітнім
Хоменком А.О. та призначення над ним опікунів»

4.

Про визначення місця проживання дитини

5.

Про надання статусу дітям Берневек А.М., Нечипоренку А.Р., встановлення над ними
опіки та призначення опікуна

6.

Про втрату статусу дитини-сироти

7.

Про реєстрацію дитини

8.

Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

9.

Про надання статусу дітям Зеленьовій Л.О., Зеленьовій А.О., встановлення над ними
опіки та призначення опікуна

10.

Про затвердження складу та положення міської тимчасової комісії з питань
використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
житлом та підтримки малих групових будинків
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

11.

Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера»

12.

Про дозвіл на проведення свята морозива від ТМ «Ласунка»

13.

Про проведення V Української виставки-фестивалю «Скіфська веселка»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської
ради

14.

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами

15.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 252
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

16.

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Василя Сухомлинського, 28 в
м. Олександрії та присвоєння адрес

17.

Про присвоєння адреси будівлям ФАПу в с. Ізмайлівка
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Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

- начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, головний архітектор
міста

18.

Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної
власності Олександрійської територіальної громади

19.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія Усика, 62 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральний 62»
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

20.

Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки

21.

Про зміну графіка використання об’єкту оренди

22.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2021 № 480 «Про
включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу»

23.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

24.

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

1. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування, міну приватного
житла, викуп земельної ділянки

ДОПОВІДАВ:

Чернецька В.М. – заступник начальника управління освіти
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 540 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове
перебування до комунального закладу «Центральноукраїнський
ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної
ради»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – заступник начальника управління освіти
міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 541 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради
від 21.11.2019 № 748 «Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, малолітньому Хоменку А.О.», від
28.11.2019 № 769 «Про встановлення опіки над малолітнім
Хоменком А.О. та призначення над ним опікунів»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення 542 (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» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 543 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дітям Берневек А.М., Нечипоренку А.Р.,
встановлення над ними опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 544 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про втрату статусу дитини-сироти

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 545 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про реєстрацію дитини

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 546 (додається)
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8. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 547 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дітям Зеленьовій Л.О., Зеленьовій А.О.,
встановлення над ними опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 548 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження складу та положення міської тимчасової
комісії з питань використання у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа житлом та підтримки малих групових будинків

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
Запропонував доповнити проект рішення пунктом 3 наступного
змісту:
«3. Визначити головним розпорядником субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом
управління соціального захисту населення міської ради»

ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Кузьменко С.А.
За проект рішення з доповненням
«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 549 з доповненням (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера»

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 550 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення свята морозива від ТМ «Ласунка»

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 551 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про проведення V Української виставки-фестивалю «Скіфська
веселка»

ДОПОВІДАВ:

Переведенцева О.В. – начальник управління культури і туризму
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 552 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними
культурами

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 553 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін
від 25.03.2021 № 252

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

до

рішення

виконавчого

комітету

«За» - 14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 554 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Василя
Сухомлинського, 28 в м. Олександрії та присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 555 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про присвоєння адреси будівлям ФАПу в с. Ізмайлівка

ДОПОВІДАВ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 556 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів
благоустрою
комунальної
власності
Олександрійської
територіальної громади

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування
міської ради

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 557 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул.
Григорія Усика, 62 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Центральний 62»

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 558 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної
ділянки

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 559 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про зміну графіка використання об’єкту оренди

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 560 (додається)
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 03.06.2021 № 480 «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» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 561 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку
другого типу

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 562 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади
на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 15; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 563 (додається)
ПРОТОКОЛЬНО:

СЛУХАЛИ:

Про затвердження складу та положення міської тимчасової
комісії з питань використання у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа житлом та підтримки малих групових будинків
(питання № 10 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням пунктом 3 наступного
змісту:
«3. Визначити головним розпорядником субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом
управління соціального захисту населення міської ради»

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

