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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 травня   2017 року

Розпочато засідання о 9.00
закінчено засідання  о 10.05
 
П р и с у т н і:


Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
Загородня Валентина Григорівна	- перший заступник міського голови
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 
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами (секретар) виконавчого 
   комітету
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради 
Бабійчук Ганна Олексіївна	- голова міської організації ветеранів України
Савранська Світлана Миколаївна	- волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»                
Черевко Анатолій Іванович	- член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка   
   підприємців»


В і д с у т н і:
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних 
                                                                         перевезень


У засіданні виконавчого комітету міської ради взяли участь:



головний спеціаліст  юридичного відділу   		         - О.Буріко 
головний  редактор РГ «Знам’янські вісті»                               - Н.Коленченко
 
Міський голова Філіпенко С.І. зачитав порядок денний згідно розпорядження.


	

Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на  квартиру.

Інф. – керівник КП «Знам’янське бюро технічної інвентаризації»  Голова Л.О.
	

Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на  житловий будинок.

Інф. – керівник КП «Знам’янське бюро технічної інвентаризації»  Голова Л.О.
	3.

Про призначення піклувальником.

Інф. – головний спеціаліст  юридичного відділу Буріко О.А.
	4.

Про надання дозволу опікуну  недієздатних осіб на купівлю-продаж житлової квартири та реєстрацію їх права власності в рівних частках.

Інф. – головний спеціаліст  юридичного відділу Буріко О.А.
	5.

Про погодження Положення про управління соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому.

Інф. - начальник  управління соціального захисту населення Волошина А.М.
	

Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги ветеранам міста за рахунок коштів міського бюджету.

Інф. - начальник  управління соціального захисту населення Волошина А.М.
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/polozhennja_pro_edscz.doc" Про затвердження Положення про Знам’янську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області.

Інф. –  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюк С.А.
	

Про затвердження  результатів обстеження перевезення   пільгових  категорій громадян на  міських автобусних   маршрутах загального користування.

Інф. – начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
	

Про визнання  таким,  що  втратило чинність  рішення  виконавчого  комітету від   16  березня 2012  року  №126.

Інф. – начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
	

Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень та будівель під розміщення заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій.

Інф. – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є.
	

Про затвердження послуги зі збирання та перевезення побутових відходів такою,право на здійснення якої виборюється на конкурсних засадах

Інф.- заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Берлова М.В.
	

Різне.


Голосували за прийняття порядку денного за основу:
                                                                 «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                                                  Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету     Ратушної  І.О.  включити  п’ятим питанням в порядок денний проект рішення: «Про реєстрацію народження покинутої дитини».
Голосували за пропозицію:  «За»  - 12, «Проти - 0», «Утримався» - 0.
Вирішили:          Пропозиція приймається.

Надійшла пропозиція від першого заступника міського голови Загородньої  В.Г.  включити в порядок денний проект рішення  «Про надання дозволу на проведення масового заходу – «Свято Морозива» та три проекти рішень «Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення  міського Палацу культури».
Голосували за пропозицію:  «За»  - 12, «Проти - 0», «Утримався» - 0.
Вирішили:          Пропозиції  приймаються.

Голосували  за прийняття   порядку денного в цілому зі змінами:     
                                 «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
                                  Пропозиція приймається 

		 Особа, відповідальна за захист персональних даних Денисов О.М. проінформував, що до порядку денного засідання виконавчого комітету  включено  чотири  проекти рішень та один проект рішення, внесений голосуванням, які містять інформацію з обмеженим доступом. Висвітлення  діяльності виконавчого комітету  здійснюється на офіційному сайті міської ради шляхом онлайн - трансляції його засідань, крім розгляду проектів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом. Рішення виконавчого комітету  з №1 по №5 включно  розглядаються без участі запрошених.

Голосували  за розгляд проектів рішень  з №1 по №5 включно без участі запрошених:
                                 «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                  Пропозиція приймається.

1. Слухали:
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на  квартиру.
Інформувала:
керівник КП «Знам’янське бюро технічної інвентаризації»  Голова Л.О.
Голосували:
«За» - 12,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 127  прийнято (додається).

2. Слухали:
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на  квартиру.
Інформувала:
керівник КП «Знам’янське бюро технічної інвентаризації»  Голова Л.О.
Голосували:
«За» - 12,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 128  прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про призначення піклувальником.
Інформувала:
головний спеціаліст  юридичного відділу Буріко О.А.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 129  прийнято (додається).


4.  Слухали:
Про надання дозволу опікуну  недієздатних осіб на купівлю-продаж житлової квартири та реєстрацію їх права власності в рівних частках.
Інформувала:
головний спеціаліст  юридичного відділу Буріко О.А.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 130  прийнято (додається).


5. Слухали:
Про реєстрацію народження покинутої дитини.
Інформувала:
начальник  служби у справах дітей Карпук Л.Д.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №131 прийнято (додається).


6. Слухали:
Про погодження Положення про управління соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому.
Інформувала:
начальник  управління соціального захисту населення Волошина А.М.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №132  прийнято (додається).


7. Слухали:
Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги ветеранам міста за рахунок коштів міського бюджету.
Інформувала:
начальник  управління соціального захисту населення Волошина А.М.
Голосували за прийняття  рішення  за основу:
                                                                 «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                                                  Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М. до  Порядку надання одноразової грошової допомоги ветеранам міста за рахунок коштів міського бюджету замість слів ветеранам-довгожителям  зазначити слова  « ветеранам війни та праці».
Голосували за пропозицію:   «За» -12  , «Проти» – 0 , «Утримався» -0.
Пропозиція  приймається.
Голосували за проект рішення зі змінами:
                                                  «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №133  прийнято (додається із змінами).


8. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/polozhennja_pro_edscz.doc" Про затвердження Положення про Знам’янську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області.
Інформував:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюк С.А.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №134  прийнято (додається).


9. Слухали:
Про затвердження  результатів обстеження перевезення   пільгових  категорій громадян на  міських автобусних   маршрутах загального користування.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №135  прийнято (додається).


10. Слухали:
Про визнання  таким,  що  втратило чинність  рішення виконавчого  комітету від   16  березня 2012  року  №126.
Інформував:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості,  інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І.  направити дане рішення на доопрацювання. 
Голосували за проект рішення :   «За» -0  , «Проти» – 1 , «Утримався» 11.
В и р і ш и л и:
Рішення не прийнято.


11. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень та будівель під розміщення заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій.
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є
Виступив:
Мительський Євген Миколайович, представник  ТОВ «ГЕОІД»
Надійшла пропозиція від Савранської С.М. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 1% від загальної кошторисної вартості будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень та будівель під розміщення заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій по вул. Олександрійській (Будьонного), 203-А у м. Знам'янка, яка складає 859 914 (вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот чотирнадцять) грн., та зобов'язати ТОВ «ГЕОІД» укласти договір про залучення пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Знам'янка.
Голосували за проект рішення з пропозицією Савранської С.М.:
                                                  «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 2.
В и р і ш и л и:
Рішення  №136  прийнято (додається).


12. Слухали:
Про затвердження послуги зі збирання та перевезення побутових відходів такою, право на здійснення якої виборюється на конкурсних засадах.
Інформувала:
заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Берлова М.В.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №137  прийнято (додається).


13. Слухали:
Про  надання дозволу на проведення масового заходу - «Свято Морозива».
Інформувала:
начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Зіньковська І.В.
Голосували:
«За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №138  прийнято (додається).

14. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури .
Інформував:
в.о. директора міського Палацу культури Роздобудько О.В.
Надійшла пропозиція від  в.о. директора міського Палацу культури   Роздобудька О.В. укласти договір оренди із  заступником директора Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації Н.Кримською  за договірною ціною не меншою  ніж розрахункова, згідно вимог рішення міської ради від 21.04.2017р. № 820 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду  майна територіальної громади м. Знам’янка у новій редакції» в сумі  1500  грн.
Голосували за проект рішення з пропозицією Роздобудька О.В.:
                                                   «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №139  прийнято (додається).


16. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури. 
Інформував:
в.о. директора міського Палацу культури Роздобудько О.В.
Надійшла пропозиція від  в.о. директора міського Палацу культури   Роздобудька О.В. укласти договір оренди з  ФОП Бобришевим Сергієм Івановичем за договірною ціною не меншою  ніж розрахункова, згідно вимог рішення міської ради від 21.04.2017р. № 820 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду  майна територіальної громади м. Знам’янка у новій редакції» в сумі  2000  грн.
Голосували за проект рішення з пропозицією Роздобудька О.В.:
                                                   «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №140  прийнято (додається).


15. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури .
Інформував:
в.о. директора міського Палацу культури Роздобудько О.В.
Надійшла пропозиція від  в.о. директора міського Палацу культури   Роздобудька О.В. укласти договір оренди з   ФОП Спінул Оленою  Миколаївною  за договірною ціною не меншою  ніж розрахункова, згідно вимог рішення міської ради від 21.04.2017р. № 820 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду  майна територіальної громади м. Знам’янка у новій редакції» в сумі  1500  грн.
Голосували за проект рішення з пропозицією Роздобудька О.В.:
                                                   «За» - 12, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення  №141  прийнято (додається).


16. Слухали:
Різне.
Інформувала:
Бабійчук Г.О.  від ветеранської організації висловила подяку міській владі  за проведені заходи до Дня пам’яті та примирення і 72-ій річниці перемоги над  нацизмом у Другій світовій війні.





   Міський голова					       С. Філіпенко


Керуюча справами					     І. Ратушна


