ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія
від 20 грудня 2021 року

№ 36

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

- начальник управління освіти міської ради

БАНДУРКО
Тетяна Володимирівна

- староста Олександрійського старостинського округу

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

КУЗЬМЕНКО
Тетяна Володимирівна

- староста Головківського старостинського округу

ПІВНЯК
Вадим Григорович

- директор ТОВ «Підйомтрансмаш»

СИРОВАТКА
Микола Павлович

- староста Ізмайлівського старостинського округу

СКРИПНИК
Наталія Олександрівна

- технік ІІ категорії
«Кіровоградобленерго»

Олександрійського

РЕМ

ПрАТ

2
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

ШКЛЯРУК
Юрій Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

ЮЩИК
Єгор Сергійович

- студент Київського університету культури

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
КОВАЛЬ
Юрій Леонідович

- староста Звенигородського старостинського округу

ХВОРОСТИНА
Анна Леонідівна

- фізична особа – підприємець

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

ПРИСУТНІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА:
ГРИБАЧОВА
Алла Анатоліївна

- директор КП «Теплокомуненерго»

ПРИСУТНІ ВІД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ:
АЛЬПОВ
Андрій Володимирович

- начальник юридичного управління міської ради

ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- начальник відділу правового забезпечення та публічних
закупівель юридичного управління міської ради

ГУЛЬМЕТОВА
Тамара Леонідівна

- заступник начальника
справами міської ради

загального

відділу

управління
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МАРЮХНО
Юлія Юріївна

- прес-секретар, головний спеціаліст управління інформаційної
політики та цифрової трансформації міської ради

ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

- начальник фінансового управління міської ради

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

- начальник управління культури і туризму міської ради

ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради

РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі
міської ради

СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

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

ФУРТАК
Людмила Володимирівна

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради

ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

- начальник управління економіки 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»

КРИВУНЬ
Тетяна Михайлівна

- редактор газети «Олександрійський тиждень»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про визначення місця проживання дитини

2.

Про встановлення опіки та призначення опікунів над малолітнім В’юшкіним О.О.

3.

Про встановлення опіки та призначення опікунів над малолітньою Щасливою Л.О.
Доповідач:
ЯКОВЛЕВ
Юрій Олександрович

- начальник служби у справах дітей міської ради
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4.

Про погодження проведення заходів церкві божій «Ковчег спасіння» союзу «Церква
Божа України»
Доповідач:
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

- начальник відділу внутрішньої політики міської
ради

5.

Про дозвіл на дарування приватного житла

6.

Про списання заборгованості з балансового
підпорядкованих управлінню освіти міської ради

7.

Про затвердження в новій редакції Положення про комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр Олександрійської міської ради»
Доповідач:
АВРАМЕНКО
Олександр Миколайович

8.

освітніх

закладів,

- начальник управління освіти міської ради

Про затвердження тарифів на платні послуги для населення в Олександрійському
музейному центрі імені Худякової А.Ф.
Доповідач:
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА
Ольга Володимирівна

9.

обліку

- начальник управління культури і туризму міської
ради

Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт в Олександрійській
територіальній громаді у 2022 році
Доповідач:
ВОЛКОВ
Георгій Едуардович

- начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

10.

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.04.2021 № 153 «Про
затвердження Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського
транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки»

11.

Про внесення змін до рішення міської ради від 14.05.2021 № 182 «Про надання
дозволу
на
придбання
автобусів
на
умовах
фінансового
лізингу
КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради»
Доповідач:
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

12.

- начальник управління економіки міської ради

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по
вул. Героїв Сталінграда, 19А з управління комунального підприємства «Житлогосп»
в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-19 А»
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13.

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по
вул. Героїв Сталінграда, 31 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-31/21»

14.

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по
вул. Героїв Сталінграда, 29 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут 29/21»

15.

Про перереєстрацію транспортних засобів

16.

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов
Доповідач:
СУЛЯТИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович

17.

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
Доповідач:
РЕПЕНЬКО
Олег Анатолійович

18.

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

- начальник управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»
Доповідач:
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович

1. С Л У Х А Л И :
ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

- начальник фінансового управління міської ради

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 973 (додається)

2. С Л У Х А Л И :

Про встановлення опіки та призначення опікунів над малолітнім
В’юшкіним О.О.

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Яковлев Ю.О. – начальник служби у справах дітей міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 974 (додається)
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3. С Л У Х А Л И :

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Про встановлення опіки та
малолітньою Щасливою Л.О.

призначення

опікунів

над

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 975 (додається)

4. С Л У Х А Л И :

Про погодження проведення заходів церкві божій «Ковчег
спасіння» союзу «Церква Божа України»

ДОПОВІДАВ:

Писаревський Є.А. – начальник відділу внутрішньої політики
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 976 (додається)

5. С Л У Х А Л И :

Про дозвіл на дарування приватного житла

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 977 (додається)

6. С Л У Х А Л И :

Про списання заборгованості з балансового обліку освітніх
закладів, підпорядкованих управлінню освіти міської ради

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 978 (додається)

7. С Л У Х А Л И :

Про затвердження в новій редакції Положення про комунальну
установу «Інклюзивно-ресурсний центр Олександрійської
міської ради»

ДОПОВІДАВ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Авраменко О.М. – начальник управління освіти міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 979 (додається)

8. С Л У Х А Л И :

Про затвердження тарифів на платні послуги для населення в
Олександрійському музейному центрі імені Худякової А.Ф.

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 № 980 (додається)

9. С Л У Х А Л И :

Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт
в Олександрійській територіальній громаді у 2022 році

ДОПОВІДАВ:

Волков Г.Е. – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління
міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 981 (додається)

10. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 02.04.2021 № 153 «Про затвердження Програми розвитку
муніципального автомобільного пасажирського транспорту
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 982 (додається)

11. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 14.05.2021 № 182
«Про надання дозволу на придбання автобусів на умовах
фінансового лізингу КП «Олександрійський транспорт»
Олександрійської міської ради»

ДОПОВІДАВ:

Черевашко Р.Є. – начальник управління економіки міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 983 (додається)

12. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19А з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-19 А»

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

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

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 984 (додається)
Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв
Сталінграда-31/21»
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ДОПОВІДАВ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради
«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 985 (додається)

14. С Л У Х А Л И :

Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 29 з управління
комунального підприємства «Житлогосп» в управління
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Добробут 29/21»

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 986 (додається)

15. С Л У Х А Л И :

Про перереєстрацію транспортних засобів

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 987 (додається)

16. С Л У Х А Л И :

Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

ДОПОВІДАВ:

Сулятицький М.М. – начальник
управління
житловокомунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 988 (додається)

17. С Л У Х А Л И :

Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

ДОПОВІДАВ:

Репенько О.А. – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 989 (додається)
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18. С Л У Х А Л И :

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади
на 2021 рік»

ДОПОВІДАВ:

Лукашов О.С. – начальник фінансового управління міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

«За» - 16; «Проти» - 0; «Утримались» - 0
Прийняти рішення № 990 (додається)

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

