ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 28 серпня 2020 року

№ 25

Розпочато засідання о 08.30 год.
Закінчено засідання о 09.00 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 (присутня на засіданні з 10 питання)

НЕКРАСОВ
Андрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

- керуючий справами виконавчого комітету

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»
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КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

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

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

СОСНА
Людмила Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШЕВЧЕНКО
Олена Вікторівна

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

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:
КІСЕЛЬОВА
Галина Олексіївна

- голова постійної комісії міської ради з питань освіти і науки,
культури та відродження духовності, сім’ї, молоді,
фізкультури та спорту

РАКУТА
Сергій Миколайович

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
КОЮДЕНКО
Валентин Іванович

- голова громадської організації Асоціація інвалідів праці
«Зірка надії»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- головний редактор КУ «Редакція Олександрійського міського
радіомовлення»

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами 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

загального

відділу

управління
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МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар,
головний
спеціаліст
управління
інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської
ради

МАРЮХНО
Юрій Сергійович

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна та
землі

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

- заступник начальника управління економіки міської ради,
начальник відділу торгівлі

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:
НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про довлаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї
Кузьміних малолітніх Михневича Б.В., Михневич М.В. та переведення прийомної
сім’ї в статус дитячого будинку сімейного типу

2.

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітнього
Шибаєва Н.Д. до комунального закладу освіти «Дніпропетровський навчальнореабілітаційний центр № 10» Дніпропетровської обласної ради»

3.

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітньої
Шибаєвої Я.Д. до комунального закладу освіти «Багатопрофільний навчальнореабілітаційний центр «Зоряний» Дніпропетровської обласної ради»

4.

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітньої
Безкоровайної С.М. до комунального закладу «Новомиргородська спеціальна школа
Кіровоградської обласної ради»

5.

Про визначення місця проживання дитини
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради
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6.

Про припинення комунального дошкільного навчального закладу «Спеціальний
дитячий будинок» шляхом ліквідації

7.

Про припинення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 23 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області шляхом ліквідації
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

8.

Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом ліквідації

9.

Про припинення Пантаївської дитячої музичної школи шляхом ліквідації
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

10.

Про затвердження передавального акта Комунального підприємства «Міська лікарня
№ 3» Олександрійської міської ради та збільшення статутного капіталу
Комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

11.

- заступник начальника управління економіки міської
ради, начальник відділу торгівлі

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в
м. Олександрії на 2016-2020 роки
Доповідач:
СКЛЯР
Юрій Анатолійович

13.

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО Асоціація інвалідів праці
«Зірка надії»
Доповідач:
ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

12.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

- начальник юридичного управління міської ради

Про передачу основних засобів та необоротних активів з балансу комунальної
установи «Редакція Олександрійського міського радіомовлення» на баланс
управління справами міської ради
Доповідач:
ГРАНОВСЬКИЙ
Євген Олександрович

- головний
редактор
КУ
«Редакція
Олександрійського міського радіомовлення»

14.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

15.

Про оренду земельних ділянок
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Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

16.

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року

17.

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 довлаштування на виховання і спільне проживання до
прийомної сім’ї Кузьміних малолітніх Михневича Б.В.,
Михневич М.В. та переведення прийомної сім’ї в статус
дитячого будинку сімейного типу
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 442 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове
перебування малолітнього Шибаєва Н.Д. до комунального
закладу освіти «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний
центр № 10» Дніпропетровської обласної ради»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 443 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове
перебування малолітньої Шибаєвої Я.Д. до комунального
закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний
центр «Зоряний» Дніпропетровської обласної ради»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 444 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу для зарахування на цілодобове
перебування малолітньої Безкоровайної С.М. до комунального
закладу «Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської
обласної ради»
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ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 445 (додається)

5. 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» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 446 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про припинення комунального дошкільного навчального
закладу «Спеціальний дитячий будинок» шляхом ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 447 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про припинення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 23
Олександрійської міської ради Кіровоградської області шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 448 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про припинення Будинку культури селища Пантаївка шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 449 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про припинення Пантаївської дитячої музичної школи шляхом
ліквідації

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 450 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження передавального акта Комунального
підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської
ради та збільшення статутного капіталу Комунального
підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 451 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО
Асоціація інвалідів праці «Зірка надії»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 452 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики
злочинності в м. Олександрії на 2016-2020 роки

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. –начальник юридичного управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 453 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про передачу основних засобів та необоротних активів з
балансу комунальної установи «Редакція Олександрійського
міського радіомовлення» на баланс управління справами
міської ради

ДОПОВІДАВ:

Грановський

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Є.О.

–

головний редактор
Олександрійського
радіомовлення»

КУ

«Редакція
міського

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 454 (додається)

14. 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
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 455 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 456 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за
І півріччя 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 457 (додається)

17. 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» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 458 (додається)

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

