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  Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет


П Р О Т О К О Л  № 17
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   29 червня  2017 року

Розпочато засідання о 8.00
закінчено засідання  о 09.20
 
П р и с у т н і:
Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
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
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради                
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
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка   	
                                                                           підприємців»



В і д с у т н і:

Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
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»


У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь:


Начальник   юридичного відділу   		                                           - Ю.Данільченко 
Заступник головного  редактора  РГ «Знам’янські вісті»                              - В.Міркевич


Міський голова Філіпенко   С.І. зачитав порядок денний згідно розпорядження.

	

Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради

Інф.- начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
	

Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради

Інф.- начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
	

Про постановку на соціальний квартирний облік

Інф.- начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
	

Про затвердження штатного розпису  КП «Знам’янський  комбінат комунальних послуг»

Інф. – в.о.керівника «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О. М.
	

Про надання одноразової грошової допомоги ветеранам міста 

Інф. – начальник управління соціального захисту населення Волошина А. М.
	

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 20.04.2017 р. № 120 «Про затвердження акту обстеження будівлі на земельній ділянці по вул. Чайковського між будинками № 124 та № 128 від 13.03.2017 р.

Інф.- начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.
	

Про присвоєння окремої адреси приміщенню магазину по вул. Василя Сухомлинського, 19

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/tes_magazin_adresa.doc" Про присвоєння окремої адреси магазину змішаної групи товарів по                                 вул. Привокзальній, 18-В
	


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

Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці по вул. Віктора Голого у м.Знам’янка

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

Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці  та нерухомому майну, розташованому на ній по вул. Віктора Голого, 82 у м. Знам’янка

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/pajova_uchast_ber.doc" 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.
	

Різне.



Голосували за прийняття порядку денного за основу та в цілому:
                                                                 «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                                                  Порядок денний прийнято за основу та в цілому.
		
		Відповідно до  відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних до порядку денного  засідання виконавчого комітету включено три проекти  рішення, 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 №3 включно  розглядаються без участі запрошених.
Голосували  за розгляд проектів рішень з  №1 по  №3  включно без участі запрошених:
                                 «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                  Пропозиція приймається.

1. Слухали:
 Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради
Інформував:
начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  169   прийнято (додається).

2. Слухали:
Про постановку на квартирний облік при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради
Інформував:
начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  170   прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про постановку на соціальний квартирний облік
Інформував:
начальник юридичного відділу Данільченко Ю. В.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  171   прийнято (додається).


4.  Слухали:
Про затвердження штатного розпису  КП «Знам’янський  комбінат комунальних послуг» 
Інформував:
в.о.керівника «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О. М.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка  С.І.  надати протокольне доручення  КП  «Знам’янський  комбінат комунальних послуг» (в.о.керівника «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О. М.) наказом по підприємству створити комісію по роботі з боржниками та проінформувати членів виконавчого комітету про проведену роботу та через два місяця проінформувати членів виконавчого комітету  про проведену роботу по створенню структурного  підрозділу «Служба управління багатоквартирними будинками».
Голосували за протокольні доручення:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиції  приймаються.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №   172   прийнято (додається).


5. Слухали:
Про надання одноразової грошової допомоги ветеранам міста
Інформувала:
начальник управління соціального захисту населення Волошина А. М.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  173   прийнято (додається).


6. Слухали:
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 20.04.2017 р. № 120 «Про затвердження акту обстеження будівлі на земельній ділянці по вул. Чайковського між будинками № 124 та № 128 від 13.03.2017 р.
Інформував:
Головний спеціаліст управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Усатенко С.В.
Надійшла пропозиція від міського голови   Філіпенка С.І. надати протокольне доручення юридичному відділу (нач. Данільченко  Ю.В.) підготувати та направити запити до нотаріусу, Знам’янського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, відділу земельних питань, Знам’янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентарізації» щодо   земельної  ділянки по вул. Чайковського між будинками № 124 та № 128. 
Голосували за протокольне доручення:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували:
«За» - 1 , «Проти» – 10, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення не  прийнято.


7. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси приміщенню магазину по вул. Василя Сухомлинського, 19
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  №  174  прийнято (додається).


8. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/tes_magazin_adresa.doc" Про присвоєння окремої адреси магазину змішаної групи товарів по  вул. Привокзальній, 18-В
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Виступила:
керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації»                Голова Л.О.  
Голосували:
«За» - 0 , «Проти» – 0, «Утримався» - 11.
В и р і ш и л и:
Рішення   не прийнято.


9. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці по вул. Віктора Голого у м.Знам’янка
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від  міського голови Філіпенка С.І. внести зміну в назву рішення, а саме: слова «про присвоєння окремої адреси земельній ділянці»  замінити словами «про  внесення змін в окрему адресу земельної ділянки» та в  пункт 1 рішення слова « присвоїти окрему адресу земельній ділянці» замінити словами « внести зміни в окрему адресу земельної ділянки».
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  № 175  прийнято (додається із змінами).


10. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці  та нерухомому майну, розташованому на ній  по вул. Віктора Голого, 82 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  № 176  прийнято (додається).


11. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/pajova_uchast_ber.doc" 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 Довгаленка В.І.  встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 5% від загальної кошторисної вартості будівництва індивідуального гаража по вул. Калиновій, 111-Б у м. Знам'янка .
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 177   прийнято (додається).








            Міський голова	                                                                         С.Філіпенко

             Керуюча справами                                                                        І.Ратушна





