ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 03 вересня 2020 року

№ 26

Розпочато засідання о 10.00 год.
Закінчено засідання о 10.30 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

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

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

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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ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

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

ГРИШКО
Станіслав Іванович

- пенсіонер

КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

ПРИСУТНІ ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ:
ГРИЦЕНКО
Сергій Петрович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами міської ради

загального

відділу

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник начальника управління охорони здоров’я міської
ради

ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

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

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

МОСКОВЧЕНКО
Інна Степанівна

- начальник управління інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради

ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтнобудівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування 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

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- журналіст ТРК «КТМ»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

управління
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про відкриття відділення фехтування у комунальному закладі «Дитячо-юнацька
спортивна школа № 2»

2.

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

3.

Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Центральна міська лікарня
м. Олександрії» Олександрійської міської ради у новій редакції

4.

Про дозвіл на списання основних засобів з балансу комунального підприємства
«Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради
Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

5.

- заступник начальника управління охорони здоров’я
міської ради

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Миру, 75 та присвоєння адрес
Доповідач:
ОНОПРІЄНКО
Алевтина Євгенівна

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

6.

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»

7.

Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію облаштування
набережної річки Березівки та реконструкції парку «Молодіжний» по вул. Садовій
Доповідач:
ЛОЦМАН
Геннадій Григорович

8.

Про погодження розміщення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією з
автомобілів по вул. Г. Усика
Доповідач:
ТРОФИМЕНКО
Світлана Володимирівна

9.

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

- заступник начальника управління економіки міської
ради, начальник відділу торгівлі

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради Медведенко Л.А.
Доповідач:
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна

- секретар міської ради
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1. С Л У Х А Л И :

Про відкриття відділення фехтування у комунальному закладі
«Дитячо-юнацька спортивна школа № 2»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 459 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 460 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту Комунального підприємства
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської
міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 461 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на списання основних засобів з балансу
комунального підприємства «Дитяча міська лікарня»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 462 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Миру, 75 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:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 463 (додається)
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6. 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:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 464 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію
облаштування набережної річки Березівки та реконструкції
парку «Молодіжний» по вул. Садовій

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 465 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про
погодження
сільськогосподарською
вул. Г.Усика

ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:

розміщення
продукцією

з

оптової
торгівлі
автомобілів
по

Трофименко С.В. – заступник начальника управління економіки
міської ради, начальник відділу торгівлі
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 466 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради
Медведенко Л.А.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Богоявленська О.М. – секретар міської ради
«За» - 12; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 467 (додається)

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

