ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 22 грудня 2020 року

№ 35

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

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- директор НВК «Олександрійський колегіум спеціалізована
школа»

ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

СЛЄТА
Віра Яківна

- голова міської організації профспілки працівників освіти і
науки України

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент 4 курсу Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
Старости старостинських округів
ПРИСУТНІ ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВ
Іван Михайлович

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

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

МАТВІЄНКО
Михайло Володимирович

- голова постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, будівництва та раціонального
використання природних ресурсів

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
БОЛІЛИЙ
Олексій Євдокимович

- директор територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Олександрії

ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор КП «Теплокомуненерго»

КІЯШКО
Олександр Сергійович

- голова громадської організації «Думка громади Олександрії»

ПРИХОДЬКО
Віктор Миколайович

- головний лікар комунального підприємства «Центральна
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради
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ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

та

КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна
та землі міської ради

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- стажист на посаду начальника фінансового управління
міської ради

МАРЮХНО
Юлія Юріївна

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

ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

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

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- стажист на посаду начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління міської ради

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки міської ради

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:
БОЙКО
Надія Романівна

- редактор ТОВ ТРК «КТМ»

ГАВРИЛЕНКО
Сергій Іванович

- кореспондент газети «Олександрійський тиждень»

ГОЛОБОРОДЬКО
Віктор Валентинович

- голова громадської
ініціативи»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

організації

«Сучасні

громадські
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітнім
Бурову Є.Ю., Бурову М.Ю.

2.

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

3.

Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2020
№ 41 «Про надання статусу дітям Гаху І.О., Гаху Н.В., встановлення над ними опіки,
піклування та призначення опікуна, піклувальника»

4.

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 21.11.2019 № 748
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому
Хоменку А.О.», від 28.11.2019 № 769 «Про встановлення опіки над малолітнім
Хоменком А.О. та призначення над ним опікунів»

5.

Про встановлення опіки над малолітньою Михневич Т.О. та призначення над нею
опікуна
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

6.

Про затвердження тарифів на платну послугу з проведення дослідження крові
методом ІФА на наявність антитіл до SARS-coV-2NP (COVID-19), що надаються
комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради
Доповідач:
ПРИХОДЬКО
Віктор Миколайович

7.

підприємства
Олександрії»

- начальник юридичного управління міської ради

Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки
Доповідач:
ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

9.

- головний
лікар
комунального
«Центральна міська лікарня м.
Олександрійської міської ради

Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради
Доповідач:
СКЛЯР
Юрій Анатолійович

8.

- начальник служби у справах дітей міської ради

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

Про встановлення тарифів КП «Теплокомуненерго» на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання
теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів
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10.

Про встановлення розміру внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку
теплової енергії
Доповідач:
ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор
комунального
«Теплокомуненерго»

підприємства

11.

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної
приватизації

12.

Про оренду земельних ділянок
Доповідач:
КРИСАНОВА
Юлія Григорівна

- заступник начальника управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради

13.

Про передачу майна з комунальної власності Олександрійської міської ради до
комунальної власності Пантаївської селищної ради

14.

Про вихід Олександрійської міської ради зі складу засновників загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів № 16 Олександрійської міської ради

15.

Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради до
комунальної власності Олександрійської міської ради

16.

Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників закладів освіти
юридичних осіб
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

17.

Про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної
власності Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської
ради

18.

Про дозвіл на проведення благодійної вистави «Лускунчик»
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

19.

Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади 2021 рік
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

20.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

- стажист на посаду начальника
управління міської ради

фінансового

Про затвердження структури територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції
Доповідач:
БОЛІЛИЙ
Олексій Євдокимович

- директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії

6
1. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, неповнолітнім Бурову Є.Ю., Бурову М.Ю.
Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 663 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дітей Бурова Є.Ю., Бурова М.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» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 664 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської
ради від 30.01.2020 № 41 «Про надання статусу дітям Гаху І.О.,
Гаху Н.В., встановлення над ними опіки, піклування та
призначення опікуна, піклувальника»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 665 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради
від 21.11.2019 № 748 «Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, малолітньому Хоменку А.О.», від
28.11.2019 № 769 «Про встановлення опіки над малолітнім
Хоменком А.О. та призначення над ним опікунів»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 666 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про встановлення опіки над малолітньою Михневич Т.О. та
призначення над нею опікуна

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 667 (додається)
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6. С Л У Х А Л И :

Про затвердження тарифів на платну послугу з проведення
дослідження крові методом ІФА на наявність антитіл до SARScoV-2NP
(COVID-19),
що
надаються
комунальним
підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Приходько В.М. – головний лікар комунального підприємства
«Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 668 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. –начальник юридичного управління міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Кузьменко С.А.
Запропонував кандидатуру для включення до складу
адміністративної комісії Заріцького Віталія Васильовича –
голову постійної комісії міської ради з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку, членом комісії

ГОЛОСУВАЛИ:

За проект рішення з доповненням
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 669 з доповненням (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на
2021-2025 роки

ДОПОВІДАВ:

Очковська А.Г. – заступник начальника управління житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Жосан Р.О., Кузьменко С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 670 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про встановлення тарифів КП «Теплокомуненерго» на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
тарифів на послугу з постачання теплової енергії для потреб всіх
категорій споживачів

ДОПОВІДАВ:

Грибачова

А.А.

–

директор комунального
«Теплокомуненерго»

підприємства

8
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 671 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про встановлення розміру внесків за обслуговування вузлів
комерційного обліку теплової енергії

ДОПОВІДАВ:

Грибачова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

А.А.

–

директор комунального
«Теплокомуненерго»

підприємства

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 672 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм
безоплатної приватизації

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 673 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про оренду земельних ділянок

ДОПОВІДАВ:

Крисанова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ю.Г.

–

заступник начальника управління
приватизації, оренди майна та землі
міської ради

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 674 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

Про передачу майна з комунальної власності Олександрійської
міської ради до комунальної власності Пантаївської селищної
ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 675 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про вихід Олександрійської міської ради зі складу засновників
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 16
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 676 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської
селищної ради до комунальної власності Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 677 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про вхід Олександрійської міської ради до складу засновників
закладів освіти юридичних осіб

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 678 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про прийняття майна та бібліотечних фондів закладів культури
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Олександрійського
району
до
комунальної
власності
Олександрійської
територіальної
громади
в
особі
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 679 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на проведення благодійної вистави «Лускунчик»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 680 (додається)

19. С Л У Х А Л И :

Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади
2021 рік

ДОПОВІДАВ:

Лукашов О.С. – стажист на посаду начальника фінансового
управління міської ради
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ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Авраменко О.М., Ципуринда І.М., Баранов І.М., Кузьменко С.А.
«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 681 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження
структури
територіального
центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Болілий О.Є. – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Олександрії

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 13; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 682 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:
СЛУХАЛИ:

Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
(питання № 7 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Скляр Ю.А. –начальник юридичного управління міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Заріцький В.В., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається з доповненням, а саме: включити до
складу адміністративної комісії членом комісії:
Заріцького Віталія Васильовича – голову постійної комісії
міської ради з питань економічної і інвестиційної політики,
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

