ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 29 грудня 2020 року

№ 36

Розпочато засідання о 12.00 год.
Закінчено засідання о 12.30 год.

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
КУЗЬМЕНКО
Сергій Анатолійович

- міський голова

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

- директор НВК «Олександрійський колегіум спеціалізована
школа»

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської
ради

ЗАВАЛІЙ
Сергій Володимирович

- керуючий справами виконавчого комітету

КОВАЛЬЧУК
Володимир Іванович

- директор ТОВ «КД ТРАНС»

КОСЯК
Вікторія Олександрівна

- секретар міської ради

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської
ради

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

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

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ
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ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа - підприємець

ЦИПУРИНДА
Ігор Миколайович

- менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККОРітейл»

ЧЕМЕРИС
Ірина Анатоліївна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

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:
ГУГЛЕНКО
Юрій Олександрович

- перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

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

МАТВІЄНКО
Михайло Володимирович

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

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 ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ГОЛОБОРОДЬКО
Віктор Валентинович

- голова громадської
ініціативи»

організації

«Сучасні

громадські

ДАНКАНІЧ
Артем Сергійович

- представник Церкви християн віри євангельської «Девора»
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ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
БАРАНОВСЬКА
Валентина Михайлівна

- начальник загального відділу управління справами міської
ради

ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- заступник начальника юридичного управління міської ради

ВОСТРІКОВА
Катерина Григорівна

- головний
спеціаліст
управління
інформатизації
інформаційно-аналітичної політики міської ради

ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник головного лікаря з економічних питань
комунального підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської
міської ради

НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту населення
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

СКЛЯР
Юрій Анатолійович

- начальник юридичного управління 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»

ЗАГОРЕНКО
Ірина Сергіївна

- головний редактор ТОВ «Редакція газети «Вільне Слово»

НАРІЖНИЙ
Олександр Іванович

- кореспондент сайту «Голос Громади»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про надання неповнолітній Сєдих Е.-М.І. статусу дитини-сироти

та
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2.

Про влаштування дитини Сєдих Е.-М.І. до Благодійної організації Благодійний Фонд
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»

3.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітній
Мочаловій К.В.

4.

Про влаштування дитини Мочалової К.В. до Благодійної організації Благодійний
Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які
залишилися без батьківської опіки»

5.

Про надання статусу неповнолітній Цигульській К.С., встановлення над нею
піклування та призначення піклувальників

6.

Про довлаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї
Великої Л.К. малолітніх Біленької Б.І., Біленької З.І., Біленького Н.І. та переведення
прийомної сім’ї в статус дитячого будинку сімейного типу
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради

7.

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
«Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» у
новій редакції

8.

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міської ради» у новій
редакції
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- заступник начальника
міської ради

юридичного

управління

9.

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

10.

Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Дитяча міська лікарня»
Олександрійської міської ради у новій редакції

11.

Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Міська стоматологічна
поліклініка» Олександрійської міської ради у новій редакції

12.

Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради у новій редакції
Доповідач:
ЄВСЄЄВА
Світлана Михайлівна

- заступник головного лікаря з економічних питань
комунального підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги м. Олександрії»
Олександрійської міської ради
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13.

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти міста на 20202021 навчальний рік

14.

Про введення у штатні розписи додаткових посад

15.

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

16.

Про розширення автономії окремих закладів загальної середньої та дошкільної освіти

17.

Про списання кредиторської заборгованості
Доповідач:
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія Миколаївна

- начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради

18.

Про погодження проведення заходів Церкві християн віри євангельської «Девора»

19.

Про дозвіл на проведення благодійної вистави «Лускунчик»

20.

Про створення відокремлених структурних підрозділів комунальної установи
«Олександрійський міський Палац культури»

21.

Про створення бібліотек – філій Олександрійської міської централізованої
бібліотечної системи
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

22.

Про затвердження поновленого складу надзвичайної протиепізоотичної комісії
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

23.

- начальник управління економіки міської ради

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від
23 липня 2020 року № 383 «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»»
Доповідач:
ОЧКОВСЬКА
Анна Геннадіївна

24.

- начальник управління культури і туризму міської
ради

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

Про затвердження поновленого складу комісії по проведенню обстеження маршрутів
і перерахунку кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться
безкоштовно на міських автобусних маршрутах загального користування
Доповідач:
НАЗАРЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради
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1. С Л У Х А Л И :

Про надання неповнолітній Сєдих Е.-М.І. статусу дитинисироти

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І., Кузьменко С.А.
Дано доручення начальнику служби у справах дітей міської ради
Яковлеву Ю.О. підготувати інформацію на засідання
виконавчого комітету про причини посиротіння дітей та розмір
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 683 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Сєдих Е.-М.І. 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» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 684 (додається)

3. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу дитини, позбавленої
піклування, неповнолітній Мочаловій К.В.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

батьківського

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 685 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про влаштування дитини Мочалової К.В. 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» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 686 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про надання статусу неповнолітній Цигульській К.С.,
встановлення
над
нею
піклування
та
призначення
піклувальників

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 687 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про довлаштування на виховання і спільне проживання до
прийомної сім’ї Великої Л.К. малолітніх Біленької Б.І.,
Біленької З.І., Біленького Н.І. та переведення прийомної сім’ї в
статус дитячого будинку сімейного типу

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 688 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня
Олександрійської міської ради» у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – заступник начальника юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 689 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Олександрійської міської ради» у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – заступник начальника юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 690 (додається)

9. 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 головного лікаря з економічних
питань комунального підприємства «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 691 (додається)
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10. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дитяча
міська лікарня» Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник головного лікаря з економічних
питань комунального підприємства «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 692 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міська
стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради у
новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник головного лікаря з економічних
питань комунального підприємства «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 693 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії»
Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАВ:

Євсєєва С.М. – заступник головного лікаря з економічних
питань комунального підприємства «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
м. Олександрії» Олександрійської міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 694 (додається)

13. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 695 (додається)
Про введення у штатні розписи додаткових посад
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Чернецька В.М. – начальник управління освіти, молоді та спорту
міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 696 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

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

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 697 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про розширення автономії окремих закладів загальної середньої
та дошкільної освіти

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 698 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про списання кредиторської заборгованості

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 699 (додається)

18. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення заходів Церкві християн віри
євангельської «Девора»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 6; «Проти» - 10; «Утримались» - 0
Рішення не приймається за результатами голосування

19. 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:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
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ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 700 (додається)

20. С Л У Х А Л И :

Про створення відокремлених структурних підрозділів
комунальної установи «Олександрійський міський Палац
культури»

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 701 (додається)

21. С Л У Х А Л И :

Про створення бібліотек – філій Олександрійської міської
централізованої бібліотечної системи

ДОПОВІДАВ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 702 (додається)

22. С Л У Х А Л И :

Про
затвердження
поновленого
протиепізоотичної комісії

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

складу

надзвичайної

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 703 (додається)

23. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого
комітету міської ради від 23 липня 2020 року № 383 «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:

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

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 704 (додається)
Про затвердження поновленого складу комісії по проведенню
обстеження маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, які
відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на
міських автобусних маршрутах загального користування
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ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Панібратенко О.І., Кузьменко С.А.
Запропоновано, що у разі змін та доповнень до складу комісії
пропозиції подавати в письмовому вигляді та розглядати на
засіданні виконавчого комітету

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 705 (додається)

ПРОТОКОЛЬНО:

1. С Л У Х А Л И :

Про надання неповнолітній Сєдих Е.-М.І. статусу дитинисироти
(питання № 1 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук В.І., Кузьменко С.А.

ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Начальнику служби у справах дітей міської ради Яковлеву Ю.О.
підготувати інформацію на засідання виконавчого комітету про
причини посиротіння дітей та розмір грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам

2. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення заходів Церкві християн віри
євангельської «Девора»
(питання № 18 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

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

ВИРІШИЛИ:

Рішення не приймається за результатами голосування

3. С Л У Х А Л И :

Про затвердження поновленого складу комісії по проведенню
обстеження маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, які
відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на
міських автобусних маршрутах загального користування
(питання № 24 порядку денного)

ДОПОВІДАВ:

Назаренко О.А. – начальник управління праці та соціального
захисту населення міської ради

ВИСТУПИЛИ:

Панібратенко О.І., Кузьменко С.А.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення приймається.
Управлінню праці та соціального захисту населення міської
ради у разі надходження пропозицій щодо змін та доповнень до
складу комісії внести на розгляд виконавчого комітету проект
рішення зі змінами

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

