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Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

П Р О Т О К О Л  №  5
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   22 лютого  2018 року

Розпочато засідання о 10.30
закінчено засідання  о  11.55 

П р и с у т н і:
Загородня Валентина Григорівна              - перший заступник міського голови
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами 
Гребенюк Сергій Анатолійович     - заступник міського голови з питань діяльності          виконавчих органів 
Лихота Галина Вікторівна                          - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів – начальник фінансового      управління
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
                                                                          ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради     
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних перевезень
Савранська Світлана Миколаївна	            - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка     підприємців»  

В і д с у т н і:

Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова  
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України   
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Черевко Анатолій Іванович	 - член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
                                       
Запрошені:
Представник ФОП Лозовенко Є.О.                                                          - Кусайко Є.П. 
Керуюча магазином  АТБ «Продукти-158»                                             - Пойда О.С.

У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:

Головний спеціаліст  юридичного відділу   		                         - О.Буріко 
Заступник головного редактора  РГ «Знам’янські вісті»                           - В.Міркевич
Журналіст Інтернет видання «Комора.Інфо»                                                -Н.Хандусенко
Секретар громадської ради                                                                            - Н.Іванова
Депутати міської ради                                                                                    - І.Грінченко
- А.Мороз
 

Перший заступник міського  голови Загородня В.Г. зачитала порядок денний згідно розпорядження.



	

Про надання статусу службової квартирі №8 по вул. Чайковського, 30.

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

Про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік.

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

Звіт міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів за 2017 рік.

Інф. – перший заступник міського голови                 Загородня В.Г.
	

Про роботу спостережної комісії за 2017 рік.

Інф. – перший заступник міського голови                 Загородня В.Г.
	

Про  організацію  виконання Програми економічного  і соціального розвитку                         м. Знам’янка на 2018  рік.

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

Про встановлення  цілодобового режиму роботи магазинів мережі супермаркетів ТОВ "АТБ-маркет".

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2018/lozovenko_miscja_provedennja_svjatkovikh_zakhodiv.docx" Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонівта 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/TEMS21/TEMS9/34/skhema.rar" Про затвердження схеми розміщення дитячих розважальних атракціонів  та точок святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Лозовенку Є.О.

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

Про надання дозволу на проведення виставки-ярмарки з продажу саджанців.

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

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2018/plan-grafik_vidstezhennja_na_2018_rik.doc" Про затвердження плану-графіку відстеження результативності дії діючих регуляторних актів-рішень виконавчого комітету та Знам’янської міської ради на 2018 рік.

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

Про підтвердження категорій по оплаті праці працівників закладів культури.

Інф. - начальник відділу культури і туризму Бабаєва С.М.
	

Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки  та на період 2020 року за 2017 рік.

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

Про затвердження акту обстеження сміттєвих майданчиків по                                       вул. Привокзальній 3, біля дитячої музичної школи ім. М.В. Лисенка та території між будинками № 9 та № 15 по вул. Привокзальній  від 30.11. 2017 р.

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
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0
Надійшла пропозиція від  першого заступника міського голови Загородньої  В.Г.  щодо включення до порядку денного проекту рішення:  «Про  затвердження акта  прийому  – передачі цілісного майнового комплексу Знам’янської центральної районної лікарні   до комунальної власності міста Знам’янка».
Результати голосування: «За»  - 11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за прийняття порядку денного  в цілому зі змінами.
Результати голосування:    «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний прийнято в цілому.

1. Слухали:
Про надання статусу службової квартирі №8 по                                вул. Чайковського, 30.
Інформувала:
головний спеціаліст юридичного відділу Буріко О.А.
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                                Результати голосування: «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 2.
Надійшла пропозиція від доповідача п.1 проекту рішення викласти в новій редакції: «Віднести до числа службових Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області однокімнатну впорядковану квартиру №8 загальною площею 29,2 кв.м на другому поверсі чотирьохповерхового будинку №30 по  вулиці Чайковського»
Результати голосування: «За» - 8, «Проти» – 1, «Утримався» - 2.
Пропозиція приймається.
В обговоренні взяли участь: Савранська С.М., Пашко О.Г., Адамович Н.А., Москаленко С.Б. Депутати міської ради: Грінченко І.Г., Мороз А.І.  
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М. зняти проект рішення з розгляду на доопрацювання.
Надійшла пропозиція  від члена виконавчого комітету Адамович Н.А. з врахуванням пропозицій не голосувати за проект рішення в цілому. 
Надійшла пропозиція від суб’єкту подання Буріко О.А. повернутися до голосування за проект рішення в редакції  оприлюдненій на сайті міської ради.
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» -0.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення  без поправок та змін: 
                                                  «За» - 11, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №51  прийнято (додається).

В подальшому засіданні виконавчого комітету Усаченко І.А. участі не приймає.
2. Слухали:
Про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік
Інформувала:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюк С.А.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №52  прийнято (додається).


3.  Слухали:
Звіт міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів за 2017 рік
Інформувала:
перший заступник міського голови  Загородня В.Г.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №53   прийнято (додається).

4.  Слухали:
Про роботу спостережної комісії за 2017 рік
Інформувала:
перший заступник міського голови   Загородня В.Г.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №54  прийнято (додається).


5. Слухали:
Про  організацію  виконання Програми економічного  і соціального розвитку    м. Знам’янка на 2018  рік
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1
В и р і ш и л и:
Рішення №55  прийнято (додається).


6. Слухали:
Про встановлення  цілодобового режиму роботи магазинів мережі супермаркетів ТОВ "АТБ-маркет"
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №56  прийнято (додається).


7. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2018/lozovenko_miscja_provedennja_svjatkovikh_zakhodiv.docx" Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонівта святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Лозовенку Є.О.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №57  прийнято (додається).


8. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/TEMS21/TEMS9/34/skhema.rar" Про затвердження схеми розміщення дитячих розважальних атракціонів  та точок святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Лозовенку Є.О.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 1, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №58  прийнято (додається).


9. Слухали:
Про надання дозволу на проведення виставки-ярмарки з продажу саджанців.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
В обговоренні взяли участь Савранська С.М., Гребенюк С.А.
Голосували:
«За» - 4, «Проти» – 1, «Утримався» - 5, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення не прийнято.


10.Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Sesiya/2018/plan-grafik_vidstezhennja_na_2018_rik.doc" Про затвердження плану-графіку відстеження результативності дії діючих регуляторних актів-рішень виконавчого комітету та Знам’янської міської ради на 2018 рік.
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Кузіна І.П.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №59  прийнято (додається).


11. Слухали:
Про підтвердження категорій по оплаті праці працівників закладів культури.
Інформувала:
начальник відділу культури і туризму Бабаєва С.М.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №60  прийнято (додається).


12. Слухали:
Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки  та на період 2020 року за 2017 рік.
Інформувала:
заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М.В.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №61  прийнято (додається).


13. Слухали:
Про затвердження акту обстеження сміттєвих майданчиків по                                       вул. Привокзальній 3, біля дитячої музичної школи ім. М.В. Лисенка та території між будинками № 9 та № 15 по вул. Привокзальній  від 30.11. 2017 р.
Інформувала:
заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлова М.В.
Голосували за прийняття рішення за основу:
             Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.  
Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. виключити останній абзац п.2 та п.3 проекту рішення.
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за рішення  в цілому із змінами: 
                                                  «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №62  прийнято (додається із змінами).


14. Слухали:
Про  затвердження акта  прийому  – передачі цілісного майнового комплексу Знам’янської центральної районної лікарні   до комунальної власності міста Знам’янка.
Інформувала:
перший заступник міського голови  Загородня В.Г.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №63  прийнято (додається).


          

          Перший заступник міського голови                                           В.Загородня 
            
          Керуюча справами                                                                          І.Ратушна




