ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 15 липня 2021 року

№ 22

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання о 10.30 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- начальник управління освіти міської ради

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
ради

КОВАЛЬ
Юрій Леонідович

- староста сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, ОлександроСтепанівка, Головківське Олександрійської міської ради

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської
ради

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

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ

2
ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
ЖОСАН
Роман Олександрович

- голова постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції

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:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний спеціаліст управління інформаційної політики та
цифрової трансформації міської ради
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ГЛЕЙЗЕР
Тетяна Андріївна

- заступник начальника
населення міської ради

управління

соціального

захисту

ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської
ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- кореспондент ТРК «КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

НІКОЛАЄВА
Євгенія Олександрівна

- кореспондент телеканалу «SBN»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

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

2.

Про надання статусу малолітній Бричко М.І., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна

3.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 06.08.2020
№ 385 «Про надання статусу малолітньому Остапову Д.В., встановлення над ним
опіки та призначення опікуна»

4.

Про влаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї громадян
Коваленка Є.І., Коваль Н.А. малолітнього Голубєва І.Е.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

5.

- начальник служби у справах дітей міської ради

Про затвердження протоколу засідання 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 від 09.07.2021 № 1
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Доповідач:
ГЛЕЙЗЕР
Тетяна Андріївна

- заступник начальника управління
захисту населення міської ради

соціального

6.

Про погодження проведення мирних зібрань громадській організації «Центр
громадської активності «Перемога»

7.

Про погодження проведення мирного зібрання – велопробігу
Доповідач:
ГУР’ЄВА
Наталія Федорівна

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики
міської ради

8.

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов

9.

Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та озеленення території сіл
Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід

10.

Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг із
захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища м. Олександрії
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

11.

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

Про затвердження зразка та опису гербової печатки для вчинення нотаріальних дій
старостою сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське
Олександрійської міської ради
Доповідач:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник юридичного управління міської ради

Про надання статусу малолітній Чернець Д.А., встановлення
над нею опіки та призначення опікуна
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 564 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу малолітній Бричко М.І., встановлення над
нею опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 565 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 06.08.2020 № 385 «Про надання статусу малолітньому
Остапову Д.В., встановлення над ним опіки та призначення
опікуна»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення 566 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про влаштування на виховання і спільне проживання до
прийомної сім’ї громадян Коваленка Є.І., Коваль Н.А.
малолітнього Голубєва І.Е.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 567 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання 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 від
09.07.2021 № 1

ДОПОВІДАВ:

Глейзер Т.А. – заступник начальника управління соціального
захисту населення міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 568 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення мирних зібрань громадській
організації «Центр громадської активності «Перемога»

ДОПОВІДАВ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої
політики міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 569 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення мирного зібрання – велопробігу

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Гур’єва Н.Ф. – головний спеціаліст відділу внутрішньої
політики міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 570 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 571 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та
озеленення території сіл Ізмайлівка,
Видне,
Гайок,
Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сулятицький

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 572 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця
послуг із захоронення побутових відходів на території
сміттєзвалища м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький

ВИСТУПИЛИ:

Хворостина А.Л., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

М.М.

–

начальник управління житловокомунального
господарства,
архітектури та містобудування
міської ради

«За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 1 (Хворостина А.Л.)
Прийняти рішення № 573 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження зразка та опису гербової печатки для
вчинення нотаріальних дій старостою сіл Звенигородка, МартоІванівка,
Олександро-Степанівка,
Головківське
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Альпов А.В. – начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 574 (додається)

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Юрій ШКЛЯРУК

