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Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

П Р О Т О К О Л  №  1
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   11 січня  2018 року

Розпочато засідання о  09.00
закінчено засідання  о 10.25 
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»
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
                                                                          ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Савранська Світлана Миколаївна	            - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних перевезень
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка     підприємців»  
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України   

Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради     
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО

В і д с у т н і:
  
Черевко Анатолій Іванович	 - член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
                                                
У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:

Начальник  юридичного відділу   		                                  - Ю.Данільченко 
Головний редактор  РГ «Знам’янські вісті»                                               - Н.Коленченко

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

	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Serpen/1.doc" HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/gruden/zakhodi_ekon.vitrachannja_bjudzhetnikh_koshtiv_201.doc" Про затвердження заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня, одержувачами коштів міського бюджету та комунальними підприємствами міста при закупівлі товарів, робіт і послуг

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/anistko_daruvannja.doc"  HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/gruden/bmeu-3_teplova_energija-vul.m.grushevskogo-10.docx" Про встановлення  вартості 1 Гкал виробленої теплової енергії виробничим підрозділом Знам'янське територіальне управління Філії БМЕС ПАТ "Укрзалізниця" для надання послуги теплопостачання квартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницький, що знаходиться в приміщенні ДН-3 по вул.Михайла Грушевського, 10 в м.Знам'янка

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/gruden/bmeu-3_teplova_energija-gurtozhitok.docx" Про встановлення  вартості 1 Гкал виробленої теплової енергії виробничим підрозділом Знам'янське територіальне управління Філії БМЕС ПАТ "Укрзалізниця" для мешканців гуртожитку по проспекту Шкільний, 8HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/sajt2.doc" 

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

Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів  та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю  Лозовенку Є.О.

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/gruden/skogarev.docx" Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів  та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю  Скогарєву О.Ю.

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/Lustopad/rishennja_vk_pro_zatverdzhennja_aktiv_obstezhennja.doc" Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 19 січня 2017 року № 11 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень»

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

 Про присвоєння окремої адреси нежилому приміщенню по вул. Михайла Грушевського, 12  у  м.  Знам’янка Кіровоградської області

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

 Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва гаражу  по вул. Михайла Грушевського, 43

Інф. - начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
9.
Різне
Про стан виконання протокольних  доручень
	Про стан виконання рішень «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень», прийнятих за 2017 рік.  

Інф. - начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М. 
	Про святкування у 2019 році 150-ї  річниці з Дня заснування м.Знам’янки  та  підготовки звернення до Верховної Ради України.

Інф. - перший заступник міського голови Загородня В. Г.
	Про  створення комісії щодо  визначення причини встановлення найбільших тарифів по будинках в частині освітлення  місць загального користування  вул.Гагаріна, 27 та вул. Віктора Голого, 77  

Інф. - керівник КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»  Чернявський О.М.
	Про створення комісії по роботі з боржниками та  проведення роботи по створенню структурного  підрозділу «Служба управління багатоквартирними будинками».

Інф. - керівник КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»  Чернявський О.М. 
	Про підготовку та направлення запитів до нотаріусу, Знам’янського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, відділу земельних питань, Знам’янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентарізації» щодо   земельної  ділянки по   вул. Чайковського між будинками № 124 та             № 128.

Інф. – начальник юридичного відділу   Данільченко  Ю.В.

Голосували за прийняття порядку денного за основу
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
	     Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. щодо включення до порядку денного проекту рішення «Про хід виконання Програми енергоефективності  м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року». 
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 14, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
     Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. щодо включення до порядку денного проекту рішення «Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Знам'янської  міської ради від 02.11.2017р. №271 «Про присвоєння окремої адреси тяговій підстанції по                                        вул. Калиновій, 155 у м. Знам’янка».
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 14, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
		Надійшла пропозиція від  першого заступника міського голови Загородньої В.Г.  щодо включення до порядку  денного  проекту  рішення «Про   затвердження    штатного   розпису
Знам’янської центральної районної лікарні».
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 14, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за прийняття порядку денного  в цілому зі змінами.
Результати голосування:    «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний прийнято в цілому.

1. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/gruden/zakhodi_ekon.vitrachannja_bjudzhetnikh_koshtiv_201.doc" Про затвердження заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня, одержувачами коштів міського бюджету та комунальними підприємствами міста при закупівлі товарів, робіт і послуг
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Голосували:
«За» - 14,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  1  прийнято (додається).

2. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/gruden/bmeu-3_teplova_energija-vul.m.grushevskogo-10.docx" Про встановлення  вартості 1 Гкал виробленої теплової енергії виробничим підрозділом Знам'янське територіальне управління Філії БМЕС ПАТ "Укрзалізниця" для надання послуги теплопостачання квартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницький, що знаходиться в приміщенні ДН-3 по вул.Михайла Грушевського, 10 в м.Знам'янка
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі  Кузіна І. П.
Голосували:
«За» - 14,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  2  прийнято (додається).


3.  Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/gruden/bmeu-3_teplova_energija-gurtozhitok.docx" Про встановлення  вартості 1 Гкал виробленої теплової енергії виробничим підрозділом Знам'янське територіальне управління Філії БМЕС ПАТ "Укрзалізниця" для мешканців гуртожитку по проспекту Шкільний, 8
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Голосували:
«За» - 14,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  1  прийнято (додається).

4.  Слухали:
Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів  та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю  Лозовенку Є.О.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Голосували:
«За» - 13,  «Проти» – 0, «Утримався» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №  4  прийнято (додається).


5. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/gruden/skogarev.docx" Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів  та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю  Скогарєву О.Ю.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І. П.
Голосували:
«За» - 8,  «Проти» – 2, «Утримався» - 4.
В и р і ш и л и:
Рішення №  5 прийнято (додається).


6. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2017/Lustopad/rishennja_vk_pro_zatverdzhennja_aktiv_obstezhennja.doc" Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 19 січня 2017 року № 11 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень»
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                              Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської  С.М. виключити з рішення п.3 до вивчення. 
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. виключити з рішення п.7.
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається..
Надійшла пропозиція від заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів  Гребенюка С.А.  виключити з рішення п.8.
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від міського голови Філіпенка С.І. виключити з рішення п.9 до вивчення.
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається..
Голосували за рішення  в цілому зі змінами: 
                                                     «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  6 прийнято (додається із змінами).


7. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси нежилому приміщенню по вул. Михайла Грушевського, 12  у  м.  Знам’янка Кіровоградської області
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
Голосували:
«За» - 14,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  7  прийнято (додається).


8. Слухали:
Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості будівництва гаражу  по вул. Михайла Грушевського, 43
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
Надійшла пропозиція від заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів – начальника фінансового управління Лихоти Г.В. встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам'янка у розмірі 10% від загальної кошторисної вартості будівництва гаражу по вул. Михайла Грушевського, 43  у м. Знам'янка Кіровоградської області.
Голосували за рішення  з пропозицією Лихоти Г.В.: 
                                                   «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  8 прийнято (додається).


9. Слухали:
Про хід виконання Програми енергоефективності  м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                                Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Надійшла пропозиція від  суб’єкта подання -  начальника   управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітіна М. М.   в  розділі  ІІ. «Об’єкти житлово-комунального господарства» додати слова:  
«Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ      «Парковий 9» по вул. Михайла Грушевського, 9 на загальну суму 184129,00грн.;
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Зодіак-Знам’янка» по вул. Калинова, 109 на загальну суму  12208,00 грн.;
Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ «Глібко 2» (заміна віконних блоків під’їздів по вул.Глібко,2) на загальну суму 19994,94 грн.;
Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку  ОСББ «Будинок-мрій» по вул. Привокзальній,10 на загальну суму 1189101,60 грн.»
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за рішення  в цілому зі змінами : 
                                                  «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  9 прийнято (додається із змінами).


10.Слухали:
Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Знам'янської  міської ради від 02.11.2017р.  №271 «Про присвоєння окремої адреси тяговій підстанції по вул. Калиновій, 155 у м. Знам’янка
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М.  
Голосували:
«За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  10  прийнято (додається).


11. Слухали:
Про   затвердження    штатного   розпису  Знам’янської центральної районної лікарні
Інформував:
головний лікар Знам’янської  центральну районної  лікарні  Муравський І.Б.
Надійшла пропозиція від міського голови  Філіпенка С.І. до п.3даного рішення додати слова    «та Знам’янську центральну районну лікарню (головний лікар Муравський І.Б.)».
Результати голосування: «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за рішення  в цілому зі змінами : 
                                                  «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  11  прийнято (додається із змінами).


12. Слухали:
  Різне
Про стан виконання протокольних  доручень

1. Про стан виконання рішень «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень», прийнятих за 2017 рік. 
Інформував:
начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітін М. М. 

2. Про святкування  у 2019 році 150-ї річниці з Дня заснування м.Знам’янки  та  підготовки звернення до Верховної Ради України.
Інформувала:                                     
перший заступник міського голови Загородня В. Г.

3. Про  створення комісії щодо  визначення причини встановлення найбільших тарифів по будинках в частині освітлення  місць загального користування  вул.Гагаріна, 27 та вул. Віктора Голого, 77. 
Інформував:
керівник КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»  Чернявський О.М.

4. Про створення комісії по роботі з боржниками та  проведення роботи по створенню структурного  підрозділу «Служба управління багатоквартирними будинками».
Інформував:
керівник КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»  Чернявський О.М.

5. Про підготовку та направлення запитів до нотаріусу, Знам’янського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, відділу земельних питань, Знам’янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентарізації» щодо  земельної  ділянки по вул. Чайковського між будинками № 124 та № 128.
Інформував:
начальник юридичного відділу   Данільченко  Ю.В.




           Міський голова	                                                                       С.Філіпенко 
            
          Керуюча справами                                                                          І.Ратушна

 


