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Знам’янська міська рада Кіровоградської області 
Виконавчий комітет 

 

П Р О Т О К О Л  № 12 
засідання виконавчого комітету 

 

м. Знам`янка   від   10 червня   2016 р. 

 

Розпочато засідання о 8.00 

закінчено засідання  о 10.20 

 

 
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 

Москаленко Сергій Борисович - голова Знам’янської Другої селищної ради 

Пашко Олександр Георгійович - начальник відділу кадрів дирекції залізничних  

   перевезень 

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» 

 

 

В і д с у т н і: 

Ратушна Ірина Олександрівна - керуюча справами (секретар) виконавчого  

   комітету 

Герич Володимир Іванович                  -   голова спілки ветеранів АТО 

Савранська Світлана Миколаївна - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан» 

 

 

У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь: 

 

 

Головний спеціаліст  юридичного відділу       - Буріко О.А.  

 

 На початку засідання  була відсутня секретар міської ради Клименко Наталя Миколаївна. 

 

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

Голосували: за прийняття порядку денного за основу 

                                             «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

                                              Пропозиція приймається. 
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             Надійшла пропозиція від першого заступника міського голови В.Загородньої  

включити в порядок денний проект рішення «Про дозвіл на купівлю житлового будинку та 

земельної ділянки  на ім’я неповнолітньої дитини » 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста  юридичного відділу, Буріко О.А. щодо можливості 

включення даного проекту рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

Голосували: за прийняття   порядку денного в цілому.      

                                                «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання статусу малолітнім  дітям 

Інформував: начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували: «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 167  (додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на купівлю житлового будинку та земельної ділянки  

на ім’я неповнолітньої дитини 

Інформував:: начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 

Голосували:  «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 168  (додається). 
 

 

3. СЛУХАЛИ: Про продовження  дозволу   на тимчасове розміщення  дитячих  

атракціонів  фізичній особі-підприємцю ****. 
Інформував: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  Грінченко О.В. 

Голосували:  «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 169  (додається). 

  

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на  сезонну  торгівлю квасом  фізичній  

особі-підприємцю **** 

Інформував: головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Грінченко О.В. 

Голосували:               «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 170 (додається). 

   

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів обстеження зелених насаджень 

Інформував: начальник управління містобудування, архітектури та ЖКГ 

Купріянова Н.Б. 
 Протокольне доручення  управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (нач. Купріянова Н.Б.) – на наступне засідання виконавчого комітету підготувати 

інформацію  щодо прийнятих рішень  протягом 2016 року з даного питання та аналіз стану їх 

виконання.   

Голосували:  «За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 171 (додається). 

  
В подальшому засіданні виконавчого комітету бере участь секретар міської ради Н.Клименко та 

приймає участь в голосуванні. 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 121 від 24 квітня 2015 року «Про 

затвердження штатного розпису  комунального підприємства 

«Знам’янський комбінат комунальних послуг» 
Інформував: керівник КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»  

Коротченко М.М., інспектор з кадрів, Чернявська І.О. 
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Голосували: за прийняття проекту рішення за основу                                                

 «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

 Пропозиція приймається 

Надійшла пропозиція  від Пашко О.Г.,  підвищити посадовий оклад  інспектору з кадрів з 

2610,00 грн.  
Голосували за пропозицію:    «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Надійшла пропозиція заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Гребенюка С.А. ,  вивести із штатного розкладу Дільниці  №6  посаду «Майстра дільниці» з 

посадовим окладом 3601,80 грн. 
Голосували за пропозицію:    «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

Пропозиція приймається. 

Голосували: за прийняття проекту рішення в цілому з доповненнями                                                

 «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 0 

 Пропозиція приймається 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 172  (додається). 

  

  

  

        Міський голова          С.Філіпенко 

 

 

          


