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  Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет


П Р О Т О К О Л  № 19
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   27  липня  2017 року

Розпочато засідання о  09.00
закінчено засідання  о 11.10
 
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
Гребенюк Сергій Анатолійович	- заступник міського голови з питань діяльності   
   виконавчих органів 
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   	
 Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних 
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
Савранська Світлана Миколаївна	- волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
                                                                       підприємців»



В і д с у т н і:

Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради                
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України
                                                                        перевезень



У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:


Начальник   юридичного відділу   		                                           - Ю.Данільченко 
відповідальний секретар  РГ «Знам’янські вісті»                                                - Т.Фішер  


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

	

Про постановку на квартирний облік учасника   бойових   дій

Інф. – начальник юридичного відділу Данільченко Ю.В. 
	

Про дозвіл на дарування житлової квартири  право користування  в якій належить  малолітнім   дітям

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/postanovka_na_soc-oblik-bo.doc"  Про дозвіл на купівлю частини житлового будинку  з відповідною частиною господарсько-побутових будівель та споруд

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

Про дозвіл на продаж житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами  право користування  в якому належить малолітнім дітям

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

Про  встановлення опіки над майном малолітньої дитини-сироти

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

Про дозвіл на обмін квартири, право користування в якій належить малолітній дитині

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

Про підготовку і проведення призову на строкову військову службу громадян України 1990-1999 року народження у серпні 2017 року до Національної гвардії України

Інф.-  т.в.о. військового  комісара  Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату Щетінін  В. М.   
	

Про підготовку і проведення призову на строкову військову службу громадян України 1990-1999 року народження у жовтні – листопаді 2017 року

Інф.-  т.в.о. військового  комісара  Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату Щетінін  В. М.  

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rishennja_i_pivrichachja_2017.docx" Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2017 року

Інф. – начальник  відділу – керівник  Центру надання адміністративних послуг        Михайлов В. В.

Про затвердження звіту про роботу відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2017 року

Інф. – начальник відділу освіти  Грекова Л. А.

Про затвердження  Положення про Координаційну  раду з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради

Інф. – начальник відділу освіти  Грекова Л. А.

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rish-pro_zvern-grom_1_pivr_17r-1.docx" Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету  Знам’янської міської ради протягом січня-червня  2017 року

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

Про стан виконання рішень виконавчого комітету за січень-червень 2017 року

Інф. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ратушна І. О.

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/21/rezultati_konkursu_2017.doc" Про затвердження результатів міського огляду - конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" , «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору»

Інф. – начальник відділу забезпечення діяльності міської ради  Брунцвік Н. В. 

Про затвердження результатів щорічного міського    конкурсу  «Людина  року»

Інф. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи Зайченко О. А.

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/Cherven/pajova_uchast.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.

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень

Інф.- начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.
18.
Різне

Голосували за прийняття порядку денного за основу
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція від першого заступника міського голови Загородньої В.Г. включити в порядок денний проект рішення  «Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури».

Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 11, «Проти - 0», «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція від першого заступника міського голови Загородньої В.Г. включити в порядок денний проект рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 26.02.2016 року № 66».

Голосували за пропозицію
Результати голосування:  «За»  - 11, «Проти - 0», «Утримався» - 0.
 Пропозиція приймається.

            Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.   внести  до порядку денного  проект рішення  «Про розгляд електронної петиції».

Голосували за прийняття порядку денного за основу та в цілому
Результати голосування:    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  6 (шість) рішень 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.
	У 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». 

Міський голова Філіпенко С.І. запропонував проголосувати  за прийняття рішень  №1по №6 включно  без участі запрошених : 

Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.


1. Слухали:
Про постановку на квартирний облік учасника   бойових   дій
Інформувала:
начальник юридичного відділу Данільченко Ю.В.
Голосували:
«За» - 11,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  186   прийнято (додається).

2. Слухали:
Про дозвіл на дарування житлової квартири  право користування  в якій належить  малолітнім   дітям
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 №  187   прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про дозвіл на купівлю частини житлового будинку  з відповідною частиною господарсько-побутових будівель та споруд
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 №  188   прийнято (додається).


4.  Слухали:
Про дозвіл на продаж житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами  право користування  в якому належить малолітнім дітям
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 №  189   прийнято (додається).


5. Слухали:
Про  встановлення опіки над майном малолітньої дитини-сироти
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 №  190  прийнято (додається).


6. Слухали:
Про дозвіл на обмін квартири, право користування в якій належить малолітній дитині
Інформував:
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 №  191  прийнято (додається).


7. Слухали:
Про підготовку і проведення призову на строкову військову службу громадян України 1990-1999 року народження у серпні 2017 року до Національної гвардії України
Інформував:
т.в.о. військового  комісара  Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату Щетінін  В. М.  
           Надійшла пропозиція від керуючої справами  Ратушної І.О.  в п.3 абз. 5 рішення слова  « з 21 липня  2017 року» замінити словами  «з 27 липня  2017 року забезпечити проходження призовниками клінічних досліджень перед медичним оглядом».
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  №  192  прийнято (додається із змінами).


8. Слухали:
Про підготовку і проведення призову на строкову військову службу громадян України 1990-1999 року народження у жовтні – листопаді 2017 року
Інформував:
т.в.о. військового  комісара  Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату Щетінін  В. М.  
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  193  прийнято (додається).


9. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rishennja_i_pivrichachja_2017.docx" Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2017 року
Інформував:
начальник  відділу – керівник  Центру надання адміністративних послуг        Михайлов В. В.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  194  прийнято (додається).


10. Слухали:
Про затвердження звіту про роботу відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2017 року
Інформувала:
начальник відділу освіти  Грекова Л. А.
          Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Довгаленка В.І. надати протокольне доручення відділу освіти (нач. Грекова Л.А.) провести до 15 серпня 2017 року поточний ремонт покриття  дитячого майданчика  за спортивною школою.
Голосували за протокольне доручення
Результати голосування:    «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. надати протокольне доручення   відділу освіти (нач. Грекова Л.А.) вивчити питання щодо необхідності створення груп продовженого дня в школах міста.
Голосували за протокольне доручення
Результати голосування:    «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 3.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  195  прийнято (додається).


11. Слухали:
Про затвердження  Положення про Координаційну  раду з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради
Інформувала:
начальник відділу освіти  Грекова Л. А.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  196  прийнято (додається).


12. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rish-pro_zvern-grom_1_pivr_17r-1.docx" Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету  Знам’янської міської ради протягом січня-червня  2017 року
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  №  197  прийнято (додається).


13. Слухали:
Про стан виконання рішень виконавчого комітету за січень-червень 2017 року
Інформувала:
 керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ратушна І. О.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  198  прийнято (додається).


14. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/21/rezultati_konkursu_2017.doc" Про затвердження результатів міського огляду - конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" , «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору»
Інформувала:
начальник відділу забезпечення діяльності міської ради  Брунцвік Н. В. 
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  199  прийнято (додається).


15. Слухали:
Про затвердження результатів щорічного міського    конкурсу  «Людина  року»
Інформувала:
перший заступник міського голови Загородня В.Г.
Голосували:
«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» -2.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  200  прийнято (додається).


16. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/Cherven/pajova_uchast.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..Маяковського, 38-Г у м. Знам'янка Кіровоградської області.
Голосували за пропозицію
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  № 201  прийнято (додається).


17. Слухали:
Про затвердження актів обстеження зелених насаджень
Інформувала:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.
            Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Черевка А.І. проект  рішення доповнити п.12 наступного змісту «Надати дозвіл  керівнику  комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявському О.М. за кошти управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради на санітарну обрізку гілок трьох  дерев породи каштан на території центру велоспорту та  спортивної боротьби» та відповідно змінити подальшу нумерацію.
 Голосували за пропозицію
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  202  прийнято (додається із змінами).

18. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури
Інформувала:
в.о. директора міського Палацу культури Альошина Н.М.
В.о. директора   міського  Палацу культури Альошина Н.М.зазначила,  що   договірна   ціна   складає  2500 грн .
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №203  прийнято (додається).


19. Слухали:
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 26.02.2016 року № 66
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  №  204  прийнято (додається).


20. Слухали:
Про розгляд електронної петиції
Інформувала:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.
Голосували:
«За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №  205  прийнято (додається).








            Міський голова	                                                                         С.Філіпенко




Протокол вела:                       О.Григор’єва

