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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   29 вересня    2016 р.

Розпочато засідання о 9.00
закінчено засідання  о 12.00

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
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради
Савранська Світлана Миколаївна	- волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
Бабійчук Ганна Олексіївна	- голова міської організації ветеранів України
Черевко Анатолій Іванович	- член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних 
   перевезень

В і д с у т н і:
Гребенюк Сергій Анатолійович	- заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів  
                                                                                                                                            
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО

З а п р о ш е н і:

Начальник відділу освіти Грекова Л.А., заступник начальника відділу освіти Черкас Н.Л., директор ЗШ І-ІІІ ст. № 1- Солонько Н.В., директор НВК «ЗШ І-ІІІ ст. № 2- ліцей» Сопільняк Ю.М., директор НВК « ЗШ І-ІІІ ст.№ 3- гімназія» – Подвиженко О.І., директор ЗШ  І-ІІІ ст. № 4 – Лядський В.А., директор ЗШ І-ІІІ ст. № 6 – Полежай Д.П.,  директор ЗШ І-ІІІ ст.  № 7 – Корж Р.О., директор ЦДЮТ – Подвиженко Г.І., директор КДЮСШ – Гавришевський Є.О., директор ДНЗ «Знам’янський профліцей» – Смоляков С.А., директор ПТУ №12 – Садієр В.Т., завідувач ДНЗ  № 2 «Теремок»- Мазур О.В.,  завідувач ДНЗ № 3 «Івушка» - Кречетова М.В., завідувач №4 «Ромашка» Клименко Л.П., завідувач ДНЗ  № - 5«Калинонька» Ткаченко Л.І., завідувач ДНЗ  № 6 «Сонечко»- Остроушко І.І., завідувач ДНЗ № -7 «Козачок» Довгалевська С.А., завідувач ДНЗ № 8 «Світлячок» - Клименко С.Г., керівник комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» Коротченко М.М.,   начальник  відділу культури і туризму Бабаєва С.М., начальник  управління соціального захисту населення Волошина А.М., директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка Костікова Т.М., головний лікар КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» Попов П.М.,  директор  Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Рябов О.М.

У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь:
начальник юридичного відділу   				- Данільченко  Ю.В. 

     	Міський голова Філіпенко С.І. зачитав порядок денний згідно розпорядження.
Голосували: за прийняття порядку денного за основу
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція від керуючої справами (секретаря) виконкому Ратушної І.О. включити в порядок денний   проект рішення «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування». 
Слухали: начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо можливості включення даного проекту рішення
Голосували:		         «За»  - 10, «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 проведення ярмарку - продажу  у міському Палаці культури».
Слухали: начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо можливості включення даного проекту рішення
Голосували:		         «За»  - 10, «Проти - 0», «Утримався» - 0.
         Пропозиція приймається.

1. Слухали:
Про хід виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки».
Інформувала:
начальник служби у справах дітей  Карпук Л.Д.
Надійшла пропозиція від Бабійчук Г.О. п.2 даного рішення викласти в  наступній редакції   «Структурним підрозділам виконавчого комітету Знам’янської міської ради, які визначені виконавцями даної програми, продовжити виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки».
Голосували за пропозицію:	«За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 268  (додається із змінами).


2. Слухали:
Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
Інформувала:
начальник служби у справах дітей  Карпук Л.Д.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 269 (додається).


3. Слухали:
Про дозвіл на прийняття в дар 1/2 частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами на ім’я малолітньої дитини.
Інформувала:
начальник служби у справах дітей  Карпук Л.Д.
Виступив:
Крижановський І.Б. з  інформацією  щодо захисту інтересів дитини та пропозицією  зазначити поіменне голосування в протоколі.
Слухали:
Начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. щодо Закону України «Про внесення змін до ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних  голосувань»  за  № 842-УІІІ від 26.11.2015р. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради, а не засідань виконавчого комітету.
Відповідно до регламенту:
	п.1.7  «Виконавчий комітет є незалежним у виборі форм і методів при здійсненні своєї виконавчої діяльності»,
	 п.3.19 «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», 
	п.3.21 «Виконавчий комітет у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою». 

Надійшла пропозиція від  Черевка А.І. голосувати без участі присутніх.
Голосували за пропозицію:	«За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому: «За» - 0, «Проти» – 10, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення не прийнято. 


4. Слухали:
Про хід підготовки господарського комплексу міста до стабільного функціонування в осінньо–зимовий період 2016/2017 року.
Інформувала:
в.о. начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М.В.
Надійшла пропозиція від  міського голови Філіпенка С.І. кожного  керівника заслуховувати окремо.
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №270  (додається із змінами).


5. Слухали:
Про затвердження актів обстеження зелених насаджень.
Інформувала:
в.о. начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М.В.
Надійшла пропозиція від Савранської С.М.  в п.9 даного рішення  змінити слово «рекомендувати» на «зобов’язати»
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №271  (додається із змінами).

6. Слухали:
Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» за  І півріччя 2016 року.
Інформувала:
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, промисловості,інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В.
Надійшла пропозиція від Бабійчук Г.О. за результатами фінансово-економічних показників діяльності за І півріччя 2016 року визнати роботу комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» « задовільною».
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №272  (додається ).

7. Слухали:
Про фінансово-господарську діяльність редакції газети «Знам’янські вісті» за  І півріччя 2016 року.	
Інформувала:
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, промисловості,інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В.
Надійшла пропозиція від Довгаленка В.І. за результатами фінансово-економічних показників діяльності за І півріччя 2016 року роботу редакції газети «Знам’янські вісті» визнати «задовільною».
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №273  (додається ).


8. Слухали:
Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Знам'янський комбінат комунальних послуг» за звітний період.
Інформував:
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, промисловості,інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В.
Надійшла пропозиція від Пашка О.Г. за результатами фінансово-економічних показників діяльності за І півріччя 2016 року роботу комунального підприємства «Знам'янський комбінат комунальних послуг» визнати «задовільною».
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №274  (додається ).

9.  Слухали:
Про внесення змін до складу міської комісії з попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням державними нагородами України та відзнаками Президента України.
Інформувала:
головний  спеціаліст  відділу організаційно-кадрової роботи Скляровська О.В. 
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 275 (додається).

10. Слухали:
Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на IV квартал 2016 року.
Інформувала:
головний  спеціаліст  відділу організаційно-кадрової роботи Скляровська О.В.
Надійшла пропозиція від Бабійчук Г.О.  в перспективному плані роботи виконавчого комітету слова  «протягом року»  замінити на слова «протягом ІV кварталу».
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення №276  (додається  із змінами).


11. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси комплексу будівель та споруд по вул. Соборній (Петровського), 1 у м. Знам'янка.
Інформував:
в.о. начальника  відділу архітектури та містобудування
УМА та ЖКГ  Мостовий  О.Є.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 277 (додається).

12. Слухали:
Про присвоєння окремих адрес квартирам по вул. Матросова, 27 в м.Знам’нка.
Інформував:
в.о.начальника  відділу архітектури та містобудування
УМА та ЖКГ  Мостовий  О.Є.
Голосували:
«За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 278  (додається).


13. Слухали:
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  від  11  липня   2014   року  № 259 «Про   затвердження    додаткових   списків прийнятих    громадян   у   члени   гаражно-будівельного         кооперативу        «Надія» розташованого у місті Знам’янка Кіровоградської  області  по вул. Трудовій».
Інформував:
в.о.начальника  відділу архітектури та містобудування
УМА та ЖКГ  Мостовий  О.Є.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 279  (додається).


14. Слухали:
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нежитлову будівлю: торговий павільйон, який знаходиться за адресою: місто Знам’янка, вул. Калініна,138.
Інформувала:
керівник КП «Знам’янське БТІ» Голова Л.О.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 280  (додається).

15. Слухали:
Про затвердження звіту про роботу відділу освіти.
Інформувала:
начальник відділу освіти  Грекова Л.А.  
Надійшла пропозиція  від   Бабічук Г.О. внести зміни в назву рішення, замість слів               «про затвердження звіту», зазначити «звіт про роботу». 
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція  від   Черевка А.І. начальнику відділу освіти допрацювати звіт та винести питання на наступне засідання виконавчого комітету.    
Голосували за пропозицію:   «За» - 7, «Проти» – 0, «Утримався» - 3
Пропозиція  не приймається.
Голосували:  за прийняття рішення за основу:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -8, «Проти» – 0, «Утримався» - 2
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 281 (додається із змінами).

16. Слухали:
Про внесення змін до штатного розпису Центру дитячої та юнацької творчості.
Інформував:
начальник відділу освіти  Грекова Л.А.  
Голосували:
«За» - 7, «Проти» – 3, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення не прийнято.


17. Слухали:
Про внесення змін до штатного розпису НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей». Про внесення змін до штатного розпису НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей».
Інформував:
начальник відділу освіти  Грекова Л.А.  
Надійшла пропозиція  від   Пашка О.Г. викласти п.1 в наступній редакції «скоротити понад нормативну чисельність 0,25 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи у НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей», п.2 «вивести понад нормативну чисельність 0,25 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи у НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей», п.3 « ввести понад нормативну чисельність 0,25 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-виховної роботи у НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей». 
Голосували за пропозицію:   «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 2.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -8, «Проти» – 0, «Утримався» - 2
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 282  (додається).


18. Слухали:
Про введення додаткових штатних одиниць (посад кочегарів)до закладів освіти .
Інформував:
начальник відділу освіти  Грекова Л.А.  
Надійшла пропозиція  від   міського голови Філіпенка С.І. з  п.1 даного рішення виключити слова «Ввести до штатного розпису дошкільного навчального закладу № 8 одну  ставку посади кочегара котельні на твердому паливі (постійного)» та  викласти в такій редакції «ввести до штатного розпису дошкільного навчального закладу № 8 «Світлячок» - 4(чотири)   ставки посади кочегара котельні на опалювальний сезон на період з 15 жовтня  по 15 квітня щорічно для обслуговування котельні на твердому паливі з 1 жовтня 2016 року у межах існуючого фонду оплати праці».
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 283  (додається зі змінами).


19. Слухали:
Про внесення змін до складу адміністративної комісії виконавчого комітету Знам’янської міської ради.
Інформував:
начальник юридичного відділу Данільченко Ю.В.
 Надійшла пропозиція  від   керуючої справами Ратушної І.О. ввести до складу адміністративної комісії Кузіну Інну Петрівну, начальника відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі міськвиконкому замість головного спеціаліста відділу Грінченко О.В. 
Голосували за пропозицію:   «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення в цілому:   «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 284  (додається зі змінами).

20. Слухали:
Про надання статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування .
Інформувала:
начальник служби у справах дітей  Карпук Л.Д.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 285 (додається).

21. Слухали:
Про надання дозволу на проведення ярмарку - продажу у міському Палаці культури.
Інформувала:
начальник відділу культури та туризму Бабаєва С.М.
Голосували:
«За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
В и р і ш и л и:
Прийняти рішення № 286  (додається).





  Міський голова					       С. Філіпенко
Керуюча справами					     І. Ратушна

