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  Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет


П Р О Т О К О Л  № 16
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   14 червня  2017 року

Розпочато засідання о 9.00
закінчено засідання  о 10.25
 

П р и с у т н і:


Загородня Валентина Григорівна	- перший заступник міського голови
Гребенюк Сергій Анатолійович	- заступник міського голови з питань діяльності   
   виконавчих органів 
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами (секретар) виконавчого 
   комітету
Лихота Галина Вікторівна                          - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів – начальник фінансового      управління
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради 
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних 
                                                                         перевезень
Бабійчук Ганна Олексіївна	- голова міської організації ветеранів України
Савранська Світлана Миколаївна	- волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»                
Черевко Анатолій Іванович	- член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
   підприємців»


В і д с у т н і:
Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка   	
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО


У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь:


Начальник   юридичного відділу   		                                           - Ю.Данільченко 
Заступник головного  редактора  РГ «Знам’янські вісті»                              - В.Міркевич
Журналіст інтернет видання «Комора.Інфо»                                                  - Н.Хандусенко
 

Перший заступник міського голови Загородня В.Г. зачитала порядок денний згідно розпорядження.
	

Про повернення малолітньої  дитини в сім’ю матері

Інф. – начальник  служби у справах дітей  Карпук Л. Д. 
	

Про звільнення від обов’язків піклувальника неповнолітньої дитини

Інф. – начальник  служби у справах дітей Карпук Л. Д
	

Про затвердження перспективного плану роботи структурних підрозділів та виконавчих органів Знам’янської міської ради на ІІІ квартал  2017 року

Інф. – головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи Скляровська О. В.
	

Про  запровадження послуги патронату  над дитиною в місті Знам’янка

Інф. – начальник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченко Н. В. 
	

Про надання ФОП  Абдулаєвій Н.М.  дозволу на виїзну торгівлю

Інф. - начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
	

Про надання дозволу на виїзну торгівлю

Інф. - начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.

	

Про визнання таким, що втратило  чинність рішення виконавчого комітету від 16 березня 2012 року №126

Інф. - начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.

	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 26.02.2016р. №66

 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.

	

Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража

 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.

	

Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража
 
 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
	

Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража

 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.

	

Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованої прибудови до нежитлового приміщення

 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.

	

Про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами у   м. Знам’янка

 Інф. - в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.

	

Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури

Інф. – в.о.директора міського Палацу культури Альошина Н. М.

	

Про затвердження атів обстеження зелених насаджень

Інф.- заступник начальника управління - начальник відділу житлово-комунального господарства управління  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М. В.

	

Про розгляд електронної петиції

Інф.- начальник відділу загального, контролю та роботи із зверненнями громадян Григор’єва О. А.

	

Про затвердження Положення про надання автотранспортних послуг у режимі «Соціальне таксі» територіальним  центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка в новій редакції

Інф. – директор територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка Костікова Т. М.

	

Різне.
Голосували за прийняття порядку денного за основу та в цілому:
                                                                 «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                                                  Пропозиція приймається.
		Відповідно до  відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних до порядку денного засідання виконавчого комітету включено два проекти  рішення виконавчого  , які містять інформацію з обмеженим доступом. Висвітлення  діяльності виконавчого комітету  здійснюється на офіційному сайті міської ради шляхом онлайн - трансляції його засідань, крім розгляду проектів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом. Рішення виконавчого комітету  з №1 по №2 включно  розглядаються без участі запрошених.
Голосували  за розгляд проектів рішень  №1 та №2  включно без участі запрошених:
                                 «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                  Пропозиція приймається.

1. Слухали:
Про повернення малолітньої  дитини в сім’ю матері.
Інформувала:
начальник  служби у справах дітей Карпук Л. Д.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №152    прийнято (додається).

2. Слухали:
Про звільнення від обов’язків піклувальника неповнолітньої дитини.
Інформувала:
начальник  служби у справах дітей Карпук Л. Д.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  153  прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про затвердження перспективного плану роботи структурних підрозділів та виконавчих органів Знам’янської міської ради на ІІІ квартал  2017 року.
Інформувала:
головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи Скляровська О. В.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Черевка А.І.   в розділі І. «Засідання  виконавчого комітету» перенести термін розгляду проекту рішення «Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2016/2017  років та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018  років» з вересня місяця на липень.
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Бабійчук Г.О.  в розділі ІV.«Організація роботи з органами самоорганізації населення»  пункті 3  «Забезпечення передплати головам квартальних, головам  та секретарям будинкових комітетів газети міської ради «Знам’янські вісті» додати слова «на ІV  квартал 2017 року».
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Бабійчук Г.О.  в розділ І.«Засідання виконавчого комітету» додати на липень розгляд проекту рішення  «Про стан забезпечення ліками та харчуванням КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка »
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Бабійчук Г.О.  в розділі  V. «Наради, семінари, круглі столи» в пункті 3  «Засідання виконавчого комітету»   до терміну виконання додати слова « та по мірі необхідності».
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували за проект рішення зі змінами:
                                                  «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 154    прийнято (додається із змінами).


4.  Слухали:
Про  запровадження послуги патронату  над дитиною в місті Знам’янка.
Інформувала:
начальник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченко Н. В.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №   155  прийнято (додається).


5. Слухали:
Про надання ФОП  Абдулаєвій Н.М.  дозволу на виїзну торгівлю
Інформувала:
 начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 156  прийнято (додається).


6. Слухали:
Про надання дозволу на виїзну торгівлю
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 157  прийнято (додається).


7. Слухали:
Про визнання таким, що втратило  чинність рішення виконавчого комітету від 16 березня 2012 року №126
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №158  прийнято (додається).


8. Слухали:
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 26.02.2016р. №66
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М. до посадового складу  додати представника громадської ради  при виконавчому комітеті  Знам’янської  міської ради (за згодою) та  представника громадської  організації міста (за згодою).
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від керуючої справами (секретаря) виконкому Ратушної І.О.  слова «архітектор, член  обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою)» замінити словами  «представник  обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою)».
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували за проект рішення зі змінами:
                                                  «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 159    прийнято (додається із змінами).


9. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі  5 % від загальної кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража по вул. Маяковського, 38-В у м. Знам'янка.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 160  прийнято (додається).


10. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від   члена виконавчого комітету Савранської С.М. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 5% від загальної кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража по вул. Маяковського, 38-Б у м. Знам'янка.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №161   прийнято (додається).


11. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від    члена виконавчого комітету Савранської С.М. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 5% від загальної кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража по вул. Маяковського, 38-А у м. Знам'янка.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 162  прийнято (додається).


12. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованої прибудови до нежитлового приміщення
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 10% від загальної кошторисної вартості побудованої прибудови до нежитлового приміщення по вул. Привокзальній, 12-В у м. Знам'янка.
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 163 прийнято (додається).


13. Слухали:
Про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами у   м. Знам’янка
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 164  прийнято (додається).


14. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури
Інформувала:
в.о.директора міського Палацу культури Альошина Н. М.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  165 прийнято (додається).


15. Слухали:
Про затвердження атів обстеження зелених насаджень
Інформувала:
заступник начальника управління - начальник відділу житлово-комунального господарства управління  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М. В.

Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М. голосовувати за кожний пункт проекту  рішення окремо.
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували за п.2 рішення:   «За» -10  , «Проти» – 0 , «Утримався» -1.
Пропозиція  приймається.
Голосували  за п.3 рішення :   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували  за п.4 рішення :   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували  за п.5 рішення :   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували  за п.6 рішення :   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М. п.7 рішення зняти на доопрацювати. 
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували  за п.7 рішення :   «За» -0  , «Проти» – 0 , «Утримався» -11.
Пункт не прийнято.
Голосували  за п.8 рішення :   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Гов  Голосували   за проект рішення за винятком п.7:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували за рішення в цілому:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №166   прийнято (додається із змінами).


16. Слухали:
Про розгляд електронної петиції
Інформувала:
начальник відділу загального, контролю та роботи із зверненнями громадян Григор’єва О. А.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  167 прийнято (додається).


17. Слухали:
Про затвердження Положення про надання автотранспортних послуг у режимі «Соціальне таксі» територіальним  центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка в новій редакції
Інформувала:
директор територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка Костікова Т. М.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 168  прийнято (додається).







   Перший заступник міського голови	                                     В.Загородня

             Керуюча справами                                                                        І.Ратушна







