ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на засіданні виконавчого комітету
міської ради
від 15.12.2014 р.
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Про затвердження тарифів на послуги з вивезення
ТПВ та утримання полігону.
Про зміну номера поштової адреси.
Про зміну номера поштової адреси.
Про присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомості.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету.
Про виділення коштів на проведення турнірів з
настільного тенісу та міні-футболу на Кубок міського
голови.
Про встановлення нового режиму роботи закладів
дозвілля, магазинів, кафе та інших торгівельних
точок на території м. Червонозаводське.
Про надання матеріальної допомоги.
Про надання матеріальної допомоги на поховання
непрацюючих громадян міста.
Про харчування дітей пільгових категорій.
Про зняття з квартирного обліку при виконкомі
міської ради.
Про святкування в місті новорічних та різдвяних
свят.
Про затвердження Дозволу на виконання земляних
робіт.

Стор.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №137
Про затвердження тарифів на
послуги з вивезення ТПВ
та утримання полігону.
Керуючись пунктом 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Постановою
Кабінету Міністрів України № 1010 від 26.07.2006 року «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та розглянувши
клопотання КП «Комунсервіс» від 10.12.2014 р. за № 209 щодо затвердження тарифів на
послуги з вивезення твердих побутових відходів та утримання полігону твердих побутових
відходів, з метою упорядкування тарифів на дані послуги, забезпечення сталої роботи
підприємства, покращення благоустрою міста
Вирішили: 1. Затвердити для КП «Комунсервіс» тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів та утримання полігону твердих побутових відходів:
Категорія споживачів
Населення
Бюджетні установи
Інші споживачі

Тарифи на послуги грн./куб. м (з ПДВ)
Вивезення ТПВ
Утримання полігону
25,80
37,89
12,09
38,40
12,60

2. Для населення, яке згідно укладених договорів з КП «Комунсервіс», оплачує
вивезення твердих побутових відходів в складі послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій багатоквартирних будинків, рішення набуває чинності після її
затвердження виконавчим комітетом ради.
3. Для населення багатоквартирних будинків, яке не користується послугами з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, населення приватного сектору,
бюджетних установ та інших споживачів тариф набуває чинності з 01.02.2015 року.
4. Пункт 4 рішення виконкому Червонозаводської міської ради від 08.08.2006 р. за
№ 239 «Про затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення, вивезення рідких
нечистот та побутового сміття» визнати таким, що втратив чинність.
5. Пункт 2 рішення виконкому Червонозаводської міської ради від 28.12.2010 р. за № 26
«Про затвердження тарифів на вивезення твердих побутових відходів та на послуги з
утримання полігону для споживачів, що вивозять відходи самовивозом на полігон в
с.Вишневе для КП «Комунсервіс»» визнати таким, що втратив чинність.

6. КП «Комунсервіс» при укладанні договорів на 2015 рік з населенням приватного
сектору, яке використовує спеціальні мішки для накопичення та вивезення твердих
побутових відходів, розрахунок кількості осіб встановити за бажанням споживача, але не
менше ніж на 1 особу.
7. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення даного рішення.
8. Рішення набирає чинності з 01.02.2015 року.
9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №138
Про зміну номера поштової адреси.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.

Вирішили: 1.Змінити номер поштової адреси з (...) на (...) земельній ділянці площею
0,1443 га по вул. П. Мирного в м. Червонозаводське, яка виділена Зленку Юрію Григоровичу
на умовах оренди згідно рішення ради від 19.11.2013 року за № 18.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №139
Про зміну номера поштової адреси.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.

Вирішили: 1. Змінити номер поштової адреси з (...) на (...) земельної ділянки площею
0,1067 га по вул. П. Мирного, на яку ФОП Кольчевському Андрію Вікторовичу відповідно
до рішення тридцять шостої сесії міської ради шостого скликання № 21 від 16.05.2014 року
затверджено технічну документацію із землеустрою.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №140
Про присвоєння поштової
адреси об’єкту нерухомості.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Присвоїти поштову адресу «вул. Матросова, (...)» земельній ділянці
площею 0,0272 га по вул. Матросова, на яку згідно рішення ради від 21.06.2013 року за № 19
надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
земельного сервітуту на право користування земельною ділянкою в домоволодінні за № 45.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №141
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.

Вирішили: 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 78 від 02.07.2013
року, а саме: перший пункт другого абзацу викласти в такій редакції:
«- водяній свердловині № 680-В по вул. Червоноармійській – «вул. Червоноармійська,
(...)».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №142
Про виділення коштів на проведення
турнірів з настільного тенісу та міні-футболу
на Кубок міського голови.
Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Провести 2 січня 2015 року на базі Лохвицького технологічного
технікуму Полтавської державної аграрної академії турнір з настільного тенісу та 3,4 січня
2015 року турнір з міні-футболу на стадіоні в районі спиртокомбінату на Кубок міського
голови.
2. Виділити на проведення турнірів 3500,00 грн. згідно міської програми розвитку
настільного тенісу та міні-футболу у місті Червонозаводське на 2015 рік.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №143
Про встановлення нового режиму
роботи закладів дозвілля, магазинів,
кафе та інших торгівельних точок
на території м. Червонозаводське
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів
України від 21.01.2010р. № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», від 19.12.1995р.
№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Постанови Кабінету Міністрів
України від 30.07.1996р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями», з метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня
споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення, усунення
порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних
у стані алкогольного сп’яніння.
Вирішили: 1.Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними
напоями та пивом (крім безалкогольного) в нічний час з 22.00 год. до 8.00 год. у
стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім: закладів дозвілля, кафе, барів,
враховуючи також вихідні та святкові дні.
2.Зобов’язати власників стаціонарних об’єктів торгівлі та тимчасових споруд, за
винятком: закладів дозвілля, кафе, барів, забезпечити наявність інформаційних табличок про
заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім
безалкогольного) у вказаний даним рішенням час.
3.Власникам закладів дозвілля, кафе, барів забезпечити:
- розміщення вивісок в своїх закладах про розклад роботи, в тому числі і для
неповнолітніх;
- дотримання режиму роботи в межах свого розкладу;
- наявність табличок про заборону реалізації алкогольних напоїв особам до 18 років та
встановити контроль за відвідуванням неповнолітніми таких закладів, а також реалізацію їм
алкогольних напоїв;
- дотримання правопорядку як в приміщенні, так і на прилеглій території.
4.Рекомендувати Лохвицькому районному відділенню міліції та МГО
«Правопорядок», в межах своїх повноважень, здійснювати постійний контроль за
дотриманням норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та
дотримання власниками закладів встановлених ними початку та закінчення роботи.

5.Скасувати раніше прийняті рішення виконкому про режим роботи всіх закладів
дозвілля, магазинів, кафе та інших торгівельних точок.
6.Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації та розмістити на
офіційному сайті міської ради.
7.Контроль та виконання даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №144
Про надання матеріальної допомоги.
Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: Надати матеріальну допомогу:
- Рожко Яні Сергіївні за рахунок програми «Депутатська турбота» в сумі 1000,00 грн.;
- Онищенку Олексію Пилиповичу за рахунок програми «Депутатська турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Усовій-Глушко Людмилі Василівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в
сумі 1000,00 грн.;
- Савченко Юлії Петрівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі 1000,00
грн.;
- Скибіній Любові Олексіївні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Кожомі Світлані Михайлівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Кейбалу Івану Олександровичу за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Приймі Людмилі Володимирівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Рясковій Світлані Сергіївні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Яцюк Ірині Олександрівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Комишанській Ларисі Олександрівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в
сумі 1000,00 грн.;

- Ізюменку Олександру Олександровичу за рахунок програми «Депутатська Турбота»
в сумі 1000,00 грн;
- Рекуц Любові Іванівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі 500,00
грн;
- Тарабан Зінаїді Вікторівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі 500,00
грн;
- Чорной Марії Гаврилівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі 500,00
грн;
- Левошко Пелагеї Михайлівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
500,00 грн;
- Кривошеї Сергію Івановичу за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
3000,00 грн.
- Марченко Ларисі Борисівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
500,00 грн;
- Коломієць Людмилі Василівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
500,00 грн;
- Міщенко Ларисі Володимирівні за рахунок програми «Турбота» в сумі 1000,00 грн;
- Міняйло Олені Миколаївні за рахунок програми «Турбота» в сумі 1000,00 грн;
- Скрипці Марині Володимирівні за рахунок програми «Турбота» в сумі 600,00 грн;
- Сидоренку Валерію Дмитровичу за рахунок програми «Турбота» в сумі 1000,00 грн;
- Величку Григорію Петровичу за рахунок програми «Турбота» в сумі 1000,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №145
Про надання матеріальної допомоги на
поховання непрацюючих громадян міста.
Керуючись підпунктом 4 пункту «а» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.1996 року
№33.

Вирішили: Виділити з міського бюджету:
- Марченко Ларисі Борисівні на поховання непрацюючого громадянина міста Марченка
Олександра Івановича кошти в сумі 150 гривень;
- Коломієць Людмилі Василівні на поховання непрацюючої громадянки міста
Нечипоренко Наталії Василівні кошти в сумі 150 гривень.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №146
Про харчування дітей пільгових
категорій.
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011
року та розглянувши відношення Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та №2.
Вирішили: 1. Доповнити в список дітей пільгових категорій Червонозаводської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з 15.12.2014 року – учнем 6-Б класу Мусієнком Владиславом
Миколайовичем (дитина із малозабезпеченої сім’ї).
2. Доповнити в список дітей пільгових категорій Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 з 01.12.2014 року – учнем 9-А класу Горошком Максимом Сергійовичом
(дитина із малозабезпеченої сім’ї); ученицею 6 класу Правдіною Діаною Русланівною
(дитина із малозабезпеченої сім’ї); учнем 1 класу Баришевим Денисом Андрійовичем
(дитина із малозабезпеченої сім’ї).
Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №147
Про зняття з квартирного обліку
при виконкомі міської ради.
Керуючись пунктом 7 частини 2 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.40 Житлового Кодексу УРСР пп. 1 п. 26 «Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
11.12.1984 р. №470 та в зв’язку з достатньою житловою площею
Вирішили: Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради Бондаренка
Олександра Івановича та членів сім'ї: дружину – Бондаренко Тетяну Анатоліївну, дочку –
Бондаренко Оксану Олександрівну та сина – Бондаренка Романа Олександровича.

Міський голова

В.Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №148
Про святкування в місті новорічних та
різдвяних свят.

Вирішили: 1. Провести в місті святкування новорічних та різдвяних свят:
- ранки в дитячих садках згідно графіку;
- міське свято новорічної ялинки 25.12.2014 року.
2. Виділити з міського бюджету кошти для проведення міського свята, концертної
програми, придбання ялинкових прикрас та призів.
3. Виділити кошти з бюджету міської ради на придбання ялинок для установ та
закладів міста.
4. Відповідальність за організацію та проведення свят покласти на директорів міських
будинків культури №1 та №2 Сидоренка В.Д., Величка Г.П. та директорів дитячих садків
«Малятко» і «Теремок» Лапігу С.В., Дроб’язка О.В.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.12.2014 р. №149
Про затвердження Дозволу
на виконання земляних робіт.
Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року за № 870 «Про
затвердження типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».
Вирішили: 1. Затвердити для використання в роботі бланк Дозволу на порушення
об’єктів благоустрою відповідно до зразка, встановленого в додатку № 2 Постанови Кабінету
Міністрів України від 30 жовтня 2013 року за № 870.
2. Після пункту «Дозвіл діє:» доповнити бланк текстом в такій редакції:
«ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
1. Роботи почати і закінчити з повним приведенням місця, яке розрите, в попередній стан та
вказані строки, виконуючи всі умови, при яких видано дане погодження.
2. Виконавцю робіт на протязі всього часу проведення земляних робіт знаходитися на місці
розкопок, маючи при собі цей дозвіл і робочі креслення з погодженнями.
3. По виконанню робіт надати спеціалісту з питань архітектури та будівництва виконавчу
схему.
4. При виявленні підземних комунікацій, які не відмічені на робочих кресленнях, негайно
призупинити земляні роботи до вияснення.
5. З умовами погодження ознайомити всіх виконавців робіт, особливо робітників землерийних
машин.
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ погоджено:
Районний архітектор ______________;
КП «Комунсервіс» ________________;
Державтоінспекція ________________; (в разі необхідності)
Філія ПАТ «Полаваобленерго» ______;
Лохвицьке РГП __________________;
Філія «Лохвицький райавтодор»_____; (в разі необхідності)
ПАТ «Укртелеком»________________;
Суміжники _______________________; (в разі необхідності)».
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

