ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на засіданні виконавчого комітету
міської ради
від 17.07.2014 р.
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Про присвоєння адреси об’єктам нерухомості.
Про надання дозволу на анулювання окремих видів
робіт з наступним демонтажем матеріалів і
обладнання.
Про перенумерування поштової адреси.
Про визначення маршрутів руху великовагового
вантажного автотранспорту по території міста.
Про скасування рішення виконкому.
Про надання дозволу на поміщення недієздатної
Сидоренко Людмили Петрівни до
психоневрологічного інтернату та призначення опіки
над її житлом та майном.
Про взяття на квартирний облік при виконкомі
міської ради.
Про надання дозволу на газифікацію приміщення
Червонозаводської АЗПСМ.
Про надання матеріальної допомоги.
Про стан розгляду звернень громадян виконкомом
міської ради за ІІ квартал 2014 року.
Про стан виконання Закону України «Про звернення
громадян» на підприємствах, організаціях та
установах міста за ІІ квартал 2014 року.

Стор.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №84
Про присвоєння адреси об’єктам
нерухомості.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Вирішили: 1. Присвоїти поштову адресу « вул. Жовтнева (…)»

гаражу по вул.

Жовтневій (в районі залізничного переїзду), для будівництва якого Погрібняк Вірі Іванівні
було виділено земельну ділянку згідно рішення виконкому Червонозаводської Ради
народних депутатів № 179 від 28.09.1990 року.
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 17.07.2014 р. №85
Про надання дозволу
на анулювання окремих видів
робіт з наступним демонтажем
матеріалів і обладнання.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2014 рік» № 1128-VІІ від 17.03.2014 року, де в п.48 Додатку
№ 1 виключено кошти Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування у 2013 році; рішення № 10 двадцять другої сесії шостого
скликання Полтавської обласної ради від 25 квітня 2014 року, згідно якого в Додатку № 1
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Програм-переможців
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
зменшено на 2224600,0 грн.; керуючись підпунктом 4, пункту а, статті 28 та підпунктом 1,
пункту а, частини 1, статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
беручи до уваги лист Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації за № 03.214/1149,1252 від 19.06.2014 року про інформування щодо зменшення субвенції, лист
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України за № 7/19-7293 від 19.06.2014 року щодо оптимізації бюджетних програм
державного бюджету у 2014 році, лист Міністерства фінансів України за № 31-05120-1421/16332 від 26.06.2014 року щодо внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2014 рік» та необхідність проведення контрольних заходів з перевірки
достовірності обсягів кредиторської заборгованості, лист Управління містобудування та
архітектури Полтавської облдержадміністрації № 377/02-04 від 26.06.2014 року про
інформування щодо відсутності на 2014 рік субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування та розглянувши лист ФОП Гордіяна О.В.
Вирішили: 1. Дати згоду ФОП Гордіяну О.В. на анулювання окремих видів робіт по
пунктах 53; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 64; 65; 66; 83; 84; 85; 86; 89; 90 Акту виконаних робіт за
грудень 2013 року по об’єкту «Капітальне будівництво парку, центру соціально-культурного
розвитку населення в природному середовищі» в м. Червонозаводське, Полтавської області
(Договір № 114 від 18.12.2013 року), з наступним демонтажем матеріалів і обладнання, які
були використанні під час будівництва в зазначених пунктах.
2. Міському голові створити комісію по актуванню демонтованих матеріалів і
обладнання.

3. Затвердити Акт виконаних робіт за липень 2014 року по об’єкту «Капітальне
будівництво парку, центру соціально-культурного розвитку населення в природному
середовищі» в м. Червонозаводське, Полтавської області на суму 299529,68 грн.
4. Бухгалтерії міської ради зняти юридичні і фінансові зобов’язання по кредиторській
заборгованості станом на 01.07.2014 року по КФК 150101 КЕКВ 3122 в сумі 364899,52 грн по
об’єкту «Капітальне будівництво парку, центру соціально-культурного розвитку населення в
природному середовищі» в м. Червонозаводське, Полтавської області.
5. Бухгалтерії міської ради оформити платіжні документи у відділенні Державної
казначейської служби по ФОП Гордіян О.В. за виконані роботи по об’єкту «Капітальне
будівництво парку, центру соціально-культурного розвитку населення в природному
середовищі» в м. Червонозаводське, Полтавської області на суму 218287,02 грн.
6. Рішення виконавчого комітету затвердити на черговій сесії міської ради.
7. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №86
Про перенумерування 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. Перенумерувати поштову адресу на частину житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка згідно Договору дарування (серія: (…) від 23.12.2004
року) належить Сушненку Олексію Павловичу - з «вул. Першотравнева, (…)» на «вул.
Першотравнева, (…)».
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 17.07.2014р. №87
Про визначення маршрутів руху
великовагового вантажного
автотранспорту по території міста.
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Дозволити в’їзд в місто вантажному автотранспорту:
- з автодороги Лохвиця-Гадяч-КПП «Велика Писарівка» по вулицях Степова,
Технологічна, Польова (до ПАТ «Червонозаводський хлібозавод»), Панаса Мирного;
- з автодороги Млини-Піски по вулицях Жовтнева, Технологічна, Польова (до
ПАТ «Червонозаводський хлібозавод»), Панаса Мирного.
2. КП «Комунсервіс», при необхідності, встановити дорожні знаки на вищезгадуваних вулицях згідно Закону України «Про дорожній рух».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП
«Комунсервіс» Радька В.І.
4.

Дане

рішення

довести

до

відома

керівників

великовагових транспортних засобів.

Міський голова

В. Сидоренко

підприємств,

власників

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №88
Про скасування рішення виконкому.
Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
беручи до уваги рішення ради №32 від 26.06.2014 року.

Вирішили: Рішення №23 виконавчого комітету від 15 січня 1993 року «Про відвід під
індивідуальне житлове будівництво земельної ділянки громадянці Бачинській Валентині
Михайлівні по вул. Ватутіна (…) – скасувати.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №89
Про надання дозволу на поміщення
недієздатної Сидоренко Людмили Петрівни
до психоневрологічного інтернату та призначення
опіки над її житлом та майном .
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23
Закону України «Про психіатричну допомогу», ст. 74 Цивільного кодексу України,
підпунктом 2.10 п. 2 «Правил опіки та піклування» затверджених наказом Державного
комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999
року за №34/166/131/88, рішенням Лохвицького районного суду по справі №538/335/14-ц, а
також відповідно до поданого клопотання опікуна.
Вирішили: 1. Призначити Тищенко Валентину Миколаївну опікуном над житлом та
майном недієздатної Сидоренко Людмили Петрівни, що знаходиться за адресою: Полтавська
область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Радянська,(…).
2. Дозволити громадянці Тищенко Валентині Миколаївні, 1953 року народження,
влаштувати до психоневрологічного інтернату
її підопічну, недієздатну Сидоренко
Людмилу Петрівну, 1957 року народження.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №90
Про взяття на квартирний облік
при виконкомі міської ради.
Керуючись

пунктом 7 частини 2 статті 30 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», ст. 36,39 Житлового Кодексу УРСР

Вирішили: В зв’язку

з

відсутністю житла, взяти на квартирний облік при

виконкомі міської ради, на загальних підставах, під порядковим номером – 50 Сумець
Людмилу Володимирівну та її сина Сумець Валентина Сергійовича, які проживають в
м.Червонозаводське по вул. Радянська,(…).

Міський голова

В.Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №91
Про надання дозволу на газифікацію
приміщення Червонозаводської АЗПСМ
Керуючись підпунктом 1, пункту а, частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 6.31 розділу «Газопостачання житлових будинків» ДБН
В.2.5-20-2001 «Газопостачання», пунктом 1.4.5 Наказу Державного комітету України з
питань житлово- комунального господарства № 76 від 17.05.2005 року «Про затвердження
Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій».

Вирішили: 1. Надати дозвіл Комунальному закладу Лохвицького центру Первинної
медико-санітарної допомоги на газифікацію приміщення Червонозаводської АЗПСМ № 2
(встановлення двохконтурного настінного котла) по вул. Червоноармійській № 1, в м.
Червонозаводське після отримання у власника нерухомості, ДП «Лохвицький спиртовий
комбінат», письмового погодження на виконання функцій замовника щодо виготовлення
проектної документації по газифікації.

.

2. КЗ «Лохвицький ЦПМСД» надати дозвіл на проведення робіт по переобладнанню
індивідуального опалення після погодження проектної документації у Лохвицькому УЕГГ.
3. Пункт 1 набуває чинності з дня прийняття рішення виконавчого комітету, а пункт 2
– з дати погодження проектної документації у Лохвицькому УЕГГ.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №92
Про надання матеріальної допомоги.
Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: Надати матеріальну допомогу:
- Ященко Катерині Петрівні за рахунок програми «Депутатська турбота» в сумі 300,00
грн.;
- Василині Олександру Миколайовичу за рахунок програми «Депутатська турбота» в
сумі 1000,00 грн.;
- Кас’ян Катерині Іванівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі 500,00
грн.;
- Саломасі Євгену Олександровичу за рахунок програми «Депутатська Турбота» в
сумі 1000,00 грн.;
- Портяному Миколі Павловичу за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
1000,00 грн.;
- Овчару Михайлу Михайловичу за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
500,00 грн.;
- Науменко Катерині Максимівні за рахунок програми «Депутатська Турбота» в сумі
500,00 грн.
- Краснолуцькій Юлії Вячеславівні за рахунок програми «Обдарована дитина» в сумі
500,00 грн.;
- Продченку Андрію Сергійовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в сумі
500,00 грн.;
- Коліснику Дмитру Сергійовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в сумі
500,00 грн.;

- Краснолуцькому Роману Юрійовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в
сумі 500,00 грн.;
- Мащенку Михайлу Володимировичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в
сумі 500,00 грн.;
- Дрозі Андрію Сергійовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в сумі 500,00
грн.;
- Краснолуцькому Євгенію Юрійовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в
сумі 500,00 грн.;
- Виноградчому Максиму Борисовичу за рахунок програми «Обдарована дитина» в
сумі 500,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №93
Про стан розгляду звернень громадян
виконкомом міської ради за ІІ квартал
2014 року.
Керуючись пунктом 1 частини «б» статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Законом України «Про звернення громадян».
Вирішили: Інформацію про стан розгляду звернень громадян виконкомом міської ради
за ІІ квартал 2014 року прийняти до відома (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014 р. №94
Про стан виконання Закону України «Про
звернення громадян» на підприємствах,
організаціях та установах міста за ІІ квартал
2014 року.
Керуючись пунктом 1 частини «б» статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Законом України «Про звернення громадян».
Вирішили: Інформацію про стан виконання Закону України «Про звернення громадян»
в Червонозаводській ЗОШ №1 прийняти до відома (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

