ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 23 липня 2020 року

№ 22

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

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
ЦАПЮК
Степан Кирилович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
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

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АРТЕМЬЄВ
- приватний підприємець
В’ячеслав Володимирович
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БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

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

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

- вчитель географії, вчитель-методист НВО «Олександрійська
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»

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:
РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ГОНЧАРЕНКО
Олександр Миколайович

- голова правління ОСББ «Соборний 103»

ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор комунального підприємства «Теплокомуненерго»

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

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
міської ради

ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

- заступник начальника управління економіки міської ради,
начальник відділу торгівлі

та
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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:
ГЛАЗКОВА
Тетяна Володимирівна

- кореспондент «ТРК КТМ»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про затвердження протоколу засідання 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 від
17.07.2020 № 1
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

2.

Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунок кількості
пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на всіх
автобусних маршрутах загального користування у червні 2020 року та на автобусних
маршрутах № 5/1 і № 5/4 у липні 2020 року
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

3.

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами
Доповідач:
ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

4.

- начальник служби у справах дітей міської ради

- заступник начальника управління економіки міської
ради, начальник відділу торгівлі

Про затвердження акта приймання - передачі багатоквартирного житлового будинку
по проспекту Соборному, 103 з управління комунального підприємства «Житлогосп»
в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 103»
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5.

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради
від 25 червня 2020 року № 327 «Про дозвіл на відключення споживачів від мереж
централізованого опалення і гарячого водопостачання»
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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

Про затвердження протоколу засідання 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 від 17.07.2020 № 1
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 379 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про затвердження результатів обстеження маршрутів і
перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до
законодавства перевозяться безкоштовно на всіх автобусних
маршрутах загального користування у червні 2020 року та на
автобусних маршрутах № 5/1 і № 5/4 у липні 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення дано доручення управлінню праці
та соціального захисту населення міської ради вивчити питання
щодо можливості повернення в судовому порядку з державного
бюджету коштів, виділених міською радою на пільгові
перевезення окремих категорій громадян у міському
автомобільному транспорті загального користування

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 380 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними
культурами

ДОПОВІДАВ:

Трофименко С.В. – заступник начальника управління економіки
міської ради, начальник відділу торгівлі
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ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
За результатами обговорення запропоновано доповнити проект
рішення п.4, а саме:
«П.4. Зобов’язати підприємців Грушковського О.І. та
Дементьєву Ю.І. зареєструвати найманих працівників в
Олександрійському управлінні ГУДПС в Кіровоградській
області та подати до управління економіки міської ради
повідомлення про взяття на облік в термін до 25.07.2020».
Пункти 4, 5, 6, відповідно вважати пунктами 5, 6, 7

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 381 з доповненням (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
житлового будинку по проспекту Соборному, 103 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Соборний 103»

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Гончаренко О.М. Запропонував затвердити також додаток до
акта
Цапюк С.К. Поставив на голосування проект рішення,
розроблений управлінням житлово-комунального господарства,
архітектури та містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 382 без змін (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 327 «Про
дозвіл на відключення споживачів від мереж централізованого
опалення і гарячого водопостачання»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 383 (додається)
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ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про затвердження результатів обстеження маршрутів і
перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до
законодавства перевозяться безкоштовно на всіх автобусних
маршрутах загального користування у червні 2020 року та на
автобусних маршрутах № 5/1 і № 5/4 у липні 2020 року
(питання № 2 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Управлінню праці та соціального захисту населення міської
ради вивчити питання щодо можливості повернення в судовому
порядку з державного бюджету коштів, виділених міською
радою на пільгові перевезення окремих категорій громадян у
міському автобусному транспорті загального користування

2. С Л У Х А Л И :

Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними
культурами
(питання № 3 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Трофименко С.В. – заступник начальника управління економіки
міської ради, начальник відділу торгівлі

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням п.4, а саме:
«П.4. Зобов’язати підприємців Грушковського О.І. та
Дементьєву Ю.І. зареєструвати найманих працівників в
Олександрійському управлінні ГУДПС в Кіровоградській
області та подати до управління економіки міської ради
повідомлення про взяття на облік в термін до 25.07.2020».
Пункти . 4, 5, 6, відповідно вважати пунктами 5, 6, 7

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

