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  Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет


П Р О Т О К О Л  № 18
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   13 липня  2017 року

Розпочато засідання о 15.00
закінчено засідання  о 17.00
 
П р и с у т н і:
Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
Загородня Валентина Григорівна	- перший заступник міського голови
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»
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка   	
 Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України
Савранська Світлана Миколаївна	- волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
                                                                       підприємців»



В і д с у т н і:
Гребенюк Сергій Анатолійович	- заступник міського голови з питань діяльності   
   виконавчих органів 
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних 
                                                                         перевезень


У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь:


Начальник   юридичного відділу   		                                           - Ю.Данільченко 
Головний  редактор  РГ «Знам’янські вісті»                                                    - Н.Коленченко
Журналіст інтернет видання «Комора.Інфо»                                                  - Н.Хандусенко


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


	

 Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок

Інф. - керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації “ Голова Л. О. 
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/postanovka_pa_ditina.doc"  Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру

Інф. - керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації “ Голова Л. О. 
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/postanovka_na_soc-oblik-bo.doc"  Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Інф.- головний спеціаліст служби у справах дітей        Кісс В. Ю.
	

Про дозвіл на укладення  договору про поділ  спадкового майна від імені малолітньої дитини

Інф.- головний спеціаліст служби у справах дітей        Кісс В. Ю.
	

Звіт про роботу служби у справах дітей за І півріччя 2017 року

Інф.- головний спеціаліст служби у справах дітей      Кісс В. Ю.
	

Про організацію порядку  виконання військово-транспортного обов'язку керівниками підприємств, установ та організацій  на території  м. Знам’янка

Інф. - службовець з військового обліку солдат та сержантів Падамарчук О.С.
	

Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо–зимовий період 2017/2018 року

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

Про фінансово-господарську діяльність редакції газети "Знам’янські вісті" за 2016 рік

Інф. – начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Головний редактор  редакції газети  «Знам’янські вісті»  Коленченко Н. І.
	

Різне.
Про виконання протокольного доручення
Щодо комісійного здійснення  перевірки фінансово-господарської діяльності  HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/24/zv.rar"  редакції газети "Знам’янські вісті" за  2016 рік  та І квартал 2017 року

Інф.- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фінансового управління Лихота Г. В.  

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 даного засідання включено  4 (чотири) рішення виконавчого комітету, які містять інформацію з обмеженим доступом.  Згідно   п. 3.19 Регламенту роботи: « В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.
	В тому числі, проекти рішень, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також, якщо поширення такої інформації може спричинити порушення прав про захист персональних даних, розглядається та приймається без участі запрошених». 

Голосували  за розгляд проектів рішень з  №1 по  №4  включно без участі запрошених:
                                 «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                  Пропозиція приймається.


1. Слухали:
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок.
Інформувала:
керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації “ Голова Л.О.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  178   прийнято (додається).

2. Слухали:
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру.
Інформувала:
керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації “ Голова Л.О.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  179   прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Інформувала:
головний спеціаліст служби у справах дітей     Кісс В.Ю.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  180   прийнято (додається).


4.  Слухали:
Про дозвіл на укладення  договору про поділ  спадкового майна від імені малолітньої дитини.
Інформувала:
головний спеціаліст служби у справах дітей     Кісс В.Ю.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  181   прийнято (додається).


5. Слухали:
Звіт про роботу служби у справах дітей за І півріччя 2017 року.
Інформувала:
головний спеціаліст служби у справах дітей     Кісс В.Ю.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  182   прийнято (додається).


6. Слухали:
Про організацію порядку  виконання військово-транспортного обов'язку керівниками підприємств, установ та організацій  на території  м. Знам’янка.
Інформував:
службовець з військового обліку солдат та сержантів Паламарчук О.С.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  183   прийнято (додається).


7. Слухали:
Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо–зимовий період 2017/2018 року
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.
Виступили:
начальник Знам’янського РЕМ ПАТ«Кіровоградобленерго»

Ковбасюк О.М., начальник Знам’янського управління по експлуатації газового господарства Самарін Ф.В., керівник  КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О.М., директор  Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»  Рябов О.М., начальник  відділу освіти Грекова Л.А., в.о.начальника відділу культури і туризму Безребра Н.С., начальник  управління соціального захисту населення    Волошина А.М., директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  м. Знам’янка Костікова Т.М., в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» Попов П.М.,  начальник  виробничого підрозділу служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд «Знам’янське  експлуатаційне управління»  регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»  Лелека  І.Л.  
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету  Савранської С.М.   в п.10 рішення слова «до 01 листопада» замінити словами «до 01 жовтня».
Голосували за пропозицію:   «За» -11  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету  Черевка А.І. в додатку 1 по відділу освіти  змінити термін виконання   «01.10.2017»   та «10.10.2017»  на «25.09.2017».
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  №  184  прийнято (додається із змінами).


8. Слухали:
Про фінансово-господарську діяльність редакції газети "Знам’янські вісті" за 2016 рік
Виступила:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фінансового управління Лихота Г. В.
про виконання протокольного  доручення «Щодо комісійного здійснення  перевірки фінансово-господарської діяльності  HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/24/zv.rar"  редакції газети "Знам’янські вісті" за  2016 рік  та І квартал 2017 року» у зв’язку з тим, що протокольне доручення пов’язане  з проектом рішення.  
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Виступила:
головний редактор  редакції газети  «Знам’янські вісті»  Коленченко Н. І.
Голосували за прийняття рішення за основу:   «За» -9  , «Проти» – 0 , «Утримався» -2.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. в п.2 даного рішення «За результатами фінансово-економічних показників  та здійсненої перевірки фінансово-господарської діяльності редакції газети "Знам’янські вісті" визнати роботу редакції за  2016 рік задовільною».
Голосували за пропозицію:   «За» -9  , «Проти» – 0 , «Утримався» -2.
Пропозиція  приймається.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. в п.4 даного рішення слова «щопівроку»  замінити словами «щоквартально».
Голосували за пропозицію:   «За» -9  , «Проти» – 0 , «Утримався» -2.
Пропозиція  приймається.
Голосували за проект рішення зі змінами:  «За» - 9 , «Проти» – 0, «Утримався» -2.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  185  прийнято (додається із змінами).


9. Слухали:
Різне.
Про виконання протокольного доручення
Щодо комісійного здійснення  перевірки фінансово-господарської діяльності  HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/24/zv.rar"  редакції газети "Знам’янські вісті" за  2016 рік  та І квартал 2017 року.  
Інформувала:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фінансового управління Лихота Г. В.  
(розглянуто під час розгляду питання №8  «Про фінансово-господарську діяльність редакції газети "Знам’янські вісті" за 2016 рік»). 






            Міський голова	                                                                         С.Філіпенко

             Керуюча справами                                                                        І.Ратушна





