ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 16 жовтня 2020 року

№ 29

Розпочато засідання о 09.00 год.
Закінчено засідання о 10.00 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

КІСЄЛЬОВ
Юрій Володимирович

- інженер ТОВ «Тепломонтаж»

КОВАЛЬ
Людмила Петрівна

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

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»
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

ДАВИДЕНКО
Людмила Вадимівна

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
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КУЧЕРЕНКО
Володимир Вікторович

- директор ТОВ «ПКП Кран-Сервіс»

НЕКРАСОВ
Андрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

СОСНА
Людмила Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ШКРОБ
Геннадій Дмитрович

- голова Олександрійського міського комітету профспілки
працівників охорони здоров’я

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

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

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

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна

- заступник начальника управління освіти, молоді та спорту
міської ради

ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами міської ради

ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

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

КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

ЩЕРБИНА
Олег Миколайович

- головний спеціаліст управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

загального

відділу

та

управління

3
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВАСІНА
Вікторія Сергіївна

- журналіст ТРК «КТМ»

Керуючий справами виконавчого комітету В.Чеботарьов запропонував доповнити порядок
денний питанням № 8 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітнім Жбіру К.О., Жбір Д.О.»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про вибуття Метельського Т.В. з дитячого будинку сімейного типу «Каравела»

2.

Про визначення місця проживання дітей

3.

Про встановлення піклування над неповнолітньою Авдєєнко О.В. та призначення над
нею піклувальника

4.

Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім Комаровим Я.О.

5.

Про надання статусу дитини-сироти малолітнім Скаленку Н.Ю., Скаленку Є.Ю.

6.

Про влаштування дітей Скаленка Н.Ю., Скаленка Є.Ю. до Благодійної організації
Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

7.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.07.2019
№ 404 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітньому Комарову Я.О., неповнолітньому Сімідоцькому А.О.»

8.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітнім,
Жбіру К.О., Жбір Д.О.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

9.

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти міста на 2020-2021
навчальний рік

10.

Про дозвіл на дарування приватного житла, продаж легкового автомобіля

11.

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної
громади м. Олександрії будівель та споруд Державного навчального закладу
«Олександрійський професійний ліцей»
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Доповідач:
ГОРЕНКО
Віта Анатоліївна
12.

- заступник начальника управління освіти, молоді та
спорту міської ради

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії
Доповідач:
ЯРЕМЕНКО
Світлана Петрівна

- начальник управління дозвільно-погоджувальних
процедур та адміністративних послуг міської ради

13.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «Гуртожиток
«Авеста»

14.

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «ФеніксОлександрія»

15.

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 1 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Перше
Покровське»
Доповідач:
БОНДАРЕНКО
Віталій Іванович

- заступник
начальника
управління
житловокомунального
господарства,
архітектури
та
містобудування міської ради, начальник житловокомунального відділу

16.

Про розроблення детального плану території в районі вул. Міліцейської в
м. Олександрії Кіровоградської області

17.

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

18.

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Партизанській, 55 та присвоєння адрес
Доповідач:
ІГНАТЬЄВА
Тетяна Юріївна

19.

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

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2019 № 264
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

20.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

21.

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
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22.

Про розгляд клопотання Запарія П.Д.

23.

Про оренду земельних ділянок

24.

Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна
по м. Олександрії, сел. Олександрійське, с. Звенигородка на 2021 рік

25.

Про списання дебіторської заборгованості

26.

Про продовження терміну дії Програми
м. Олександрії на 2017-2020 роки

27.

Про продовження терміну дії міської програми приватизації на 2018-2020 роки

28.

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

29.

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 № 529 «Про передачу до
державної власності будівлі по вул. Святомиколаївській, 18»

30.

Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Соборний 107»

31.

Про дозвіл на реконструкцію котельні на альтернативному паливі

32.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із
землеустрою
Доповідач:
КУПЧЕНКО
Олександр Павлович

розвитку земельних відносин в

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

33.

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Олександрії за 9 місяців
2020 року

34.

Про складання проекту бюджету Олександрійської міської територіальної громади на
2021 рік та його прогнозу на 2022-2023 роки

35.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста
Олександрія на 2020 рік»
Доповідач:
ГРИЩЕНКО
Олена Володимирівна

- начальник фінансового управління міської ради

36.

Інформація про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету
за IІІ квартал 2020 року

37.

Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 02 липня по 30 вересня
2020 року
Доповідач:
ЧЕБОТАРЬОВ
Володимир Вікторович

- керуючий справами виконавчого комітету

6
1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про вибуття Метельського Т.В. з дитячого будинку сімейного
типу «Каравела»
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 509 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про визначення місця проживання дітей

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 510 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про
встановлення
піклування
над
неповнолітньою
Авдєєнко О.В. та призначення над нею піклувальника

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 511 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім
Комаровим Я.О.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 512 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дитини-сироти малолітнім Скаленку Н.Ю.,
Скаленку Є.Ю.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 513 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дітей Скаленка Н.Ю., Скаленка Є.Ю. до
Благодійної організації Благодійний Фонд «Центр соціальної
допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 514 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 01.07.2019 № 404 «Про надання статусу дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
малолітньому
Комарову Я.О., неповнолітньому Сімідоцькому А.О.»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 515 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського,
піклування малолітнім Жбіру К.О., Жбір Д.О.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 516 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти
міста на 2020-2021навчальний рік

ДОПОВІДАВ:

Горенко В.А. – заступник начальника управління освіти, молоді
та спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 517 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на дарування приватного житла, продаж легкового
автомобіля

ДОПОВІДАВ:

Горенко В.А. – заступник начальника управління освіти, молоді
та спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 518 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Олександрії будівель та
споруд Державного навчального закладу «Олександрійський
професійний ліцей»

ДОПОВІДАВ:

Горенко В.А. – заступник начальника управління освіти, молоді
та спорту міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 519 (додається)
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12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження інформаційних та технологічних карток
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг м. Олександрії

ДОПОВІДАВ:

Яременко

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

С.П.

–

начальник управління дозвільнопогоджувальних
процедур
та
адміністративних послуг міської ради

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 520 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Гуртожиток «Авеста»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 521 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених
ОСББ «Фенікс-Олександрія»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 522 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про передачу багатоквартирного житлового будинку по
Покровській площі, 1 в управління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Перше Покровське»

ДОПОВІДАВ:

Бондаренко В.І. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, начальник
житлово-комунального відділу

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

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 523 (додається)
Про розроблення детального плану території в районі
вул. Міліцейської в м. Олександрії Кіровоградської області
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ігнатьєва Т.Ю. – начальник відділу архітектури та ремонтнобудівельних робіт управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради, головний
архітектор міста
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 524 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 525 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Партизанській, 55
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» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 526 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін
від 08.05.2019 № 264

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

до

рішення

виконавчого

комітету

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 527 (додається)

20. 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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 528 (додається)
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21. С Л У Х А Л И :

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на
умовах особистого строкового сервітуту

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 529 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про розгляд клопотання Запарія П.Д.

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 530 (додається)

23. 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 № 531 (додається)

24. С Л У Х А Л И :

Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі
нерухомого майна по м. Олександрії, сел. Олександрійське,
с. Звенигородка на 2021 рік

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 532 (додається)

25. С Л У Х А Л И :

Про списання дебіторської заборгованості

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 533 (додається)

26. С Л У Х А Л И :

Про продовження терміну дії Програми розвитку земельних
відносин в м. Олександрії на 2017-2020 роки

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 № 534 (додається)

27. С Л У Х А Л И :

Про продовження терміну дії міської програми приватизації на
2018-2020 роки

ДОПОВІДАВ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 535 (додається)

28. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за
комунальне майно

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 536 (додається)

29. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018
№ 529 «Про передачу до державної власності будівлі по
вул. Святомиколаївській, 18»

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради
передбачити в акті приймання-передачі нежитлового
приміщення по вул. Святомиколаївській, 18 однією з умов –
заборону відчуження будівлі юридичним або фізичним особам

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 537 (додається)

30. С Л У Х А Л И :

Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Соборний
107»

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 538 (додається)
Про дозвіл на реконструкцію котельні на альтернативному
паливі
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Купченко О.П. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 539 (додається)

32. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору
виконавців робіт із землеустрою

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 540 (додається)

33. С Л У Х А Л И :

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста
Олександрії за 9 місяців 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 541 (додається)

34. С Л У Х А Л И :

Про складання проекту бюджету Олександрійської міської
територіальної громади на 2021 рік та його прогнозу на 20222023 роки

ДОПОВІДАВ:

Грищенко О.В. – начальник фінансового управління міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 9; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 542 (додається)

35. 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 № 543 (додається)

36. С Л У Х А Л И :

Інформація про стан виконання протокольних доручень
виконавчого комітету за IІІ квартал 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету
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ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома
1. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) забезпечити виконання у встановлені терміни та у повному
обсязі завдань, визначених протокольними дорученнями
виконавчого комітету;
2) посилити виконавську дисципліну, виявляти та усувати
причини, що сприяють порушенню термінів виконання
протокольних доручень виконавчого комітету або виконання
доручень не у повному обсязі;
3) забезпечити надання у встановлені терміни узагальненої
інформації про виконання протокольних доручень виконавчого
комітету керуючому справами виконавчого комітету.
2. Загальному відділу управління справами міської ради:
1) надавати методичну допомогу з питань удосконалення
роботи з документами, організації контролю за їх виконанням;
2) врахувати надані виконавчими органами міської ради
інформації під час підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів на засідання виконавчого комітету за підсумками
ІV кварталу 2020 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у січні 2021 року

37. С Л У Х А Л И :

Про розпорядження міського голови, прийняті в період
з 02 липня по 30 вересня 2020 року

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома

ПРОТОКОЛЬНО:
1. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018
№ 529 «Про передачу до державної власності будівлі по
вул. Святомиколаївській, 18»
(питання № 29 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Цапюк С.К.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради
передбачити в акті приймання-передачі нежитлового
приміщення по вул. Святомиколаївській, 18 однією з умов –
заборону відчуження будівлі юридичним або фізичним особам

2. С Л У Х А Л И :

Інформація про стан виконання протокольних доручень
виконавчого комітету за IІІ квартал 2020 року
(питання № 36 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету
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ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома
1. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) забезпечити виконання у встановлені терміни та у повному
обсязі завдань, визначених протокольними дорученнями
виконавчого комітету;
2) посилити виконавську дисципліну, виявляти та усувати
причини, що сприяють порушенню термінів виконання
протокольних доручень виконавчого комітету або виконання
доручень не у повному обсязі;
3) забезпечити надання у встановлені терміни узагальненої
інформації про виконання протокольних доручень виконавчого
комітету керуючому справами виконавчого комітету.
2. Загальному відділу управління справами міської ради:
1) надавати методичну допомогу з питань удосконалення
роботи з документами, організації контролю за їх виконанням;
2) врахувати надані виконавчими органами міської ради
інформації під час підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів на засідання виконавчого комітету за підсумками
ІV кварталу 2020 року та внести дане питання на розгляд
виконавчого комітету у січні 2021 року

3. С Л У Х А Л И :

Про розпорядження міського голови, прийняті в період з
02 липня по 30 вересня 2020 року
(питання № 37 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Чеботарьов В.В. – керуючий справами виконавчого комітету
Інформацію прийняти до відома

Міський голова

Степан ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

Володимир ЧЕБОТАРЬОВ

