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Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

П Р О Т О К О Л  № 30
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   14 грудня  2017 року

Розпочато засідання о  14.00
закінчено засідання  о  14.35
П р и с у т н і:

Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами 
Загородня Валентина Григорівна              - перший заступник міського голови
Гребенюк Сергій Анатолійович     - заступник міського голови з питань діяльності          виконавчих органів 
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Лихота Галина Вікторівна                          - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів – начальник фінансового      управління
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України   
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
                                                                          ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Савранська Світлана Миколаївна	            - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка     підприємців»  
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних перевезень

В і д с у т н і:
                                                                        
Черевко Анатолій Іванович	- член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Москаленко Сергій Борисович	            - голова Знам’янської Другої селищної ради

У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:

Головний спеціаліст   юридичного відділу   		                                 - О.Буріко 
Заступник головного редактора  РГ «Знам’янські вісті»                                    - В.Міркевич

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

	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/jovten/programa_zlochinnist-3-888.doc" Про хід  виконання  Міської комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 2016 – 2020 роки за дев’ять місяців 2017 року

 Інф. – начальник сектору  моніторингу Знам’янського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області  Кравчук А.Л.    
	

Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка на 2017-2021 роки за 9 місяців 2017 року

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/postanovka_na_soc-oblik-bo.doc" HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Lustopad/16-11-2017-proekt_vikonkom-programa_rozvitku_zakla.docx" Про хід виконання Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на 2016 – 2018 р.р.за 2017 рік

Інф. - начальник відділу освіти Грекова Л.А. 
4.
Різне

Голосували за прийняття порядку денного за основу
Результати голосування: «За» - 13  , «Проти» – 0, «Утримався» - 0
	     
Надійшла пропозиція від  керуючої справами Ратушної І.О. щодо включення до порядку денного проекту рішення: «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради  від 06.12.2017 р. № 303».
Результати голосування: «За»  - 13, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.

Голосували за прийняття порядку денного  в цілому зі змінами.
Результати голосування:    «За» - 13, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний прийнято в цілому.

1. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/jovten/programa_zlochinnist-3-888.doc" Про хід  виконання  Міської комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 2016 – 2020 роки за дев’ять місяців 2017 року
Інформувала:
начальник сектору  моніторингу Знам’янського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області  Кравчук А.Л.    
Голосували:
«За» - 13,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  322  прийнято (додається).

2. Слухали:
Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка на 2017-2021 роки за 9 місяців 2017 року
Інформувала:
начальник відділу забезпечення діяльності міської ради Брунцвік Н. В.   
Голосували:
«За» - 13,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  323  прийнято (додається).


3.  Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Lustopad/16-11-2017-proekt_vikonkom-programa_rozvitku_zakla.docx" Про хід виконання Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на 2016 – 2018 р.р.за 2017 рік
Інформувала:
 начальник відділу освіти Грекова Л.А.
Голосували:
«За» - 13,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  324  прийнято (додається).

4.  Слухали:
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради  від 06.12.2017 р. № 303
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 13,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  325  прийнято (додається).



          Міський голова	                                                                       С.Філіпенко
           
          Керуюча справами                                                                          І.Ратушна


