ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 09

									02 серпня 2017 року
Засідання розпочалося:       10.00 годині
Членів виконкому        -      11 чоловік
Присутні:	9 чоловік
				Скрипніченко В.В., міський голова - головуючий, Кривич А.І, 					секретар ради, Нізельковський І. О., Адамська Л.М.,      						Абракітов В.О., Желевська Н.Б., Колмик Ю.В.,                      					Наливайко С.С., Степанов СІ..

Відсутні:	Дубок Ю.В., Сілевко О.Д.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.	Про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів Валківської міської ради на
2017-2018 навчальний рік.
2.	Про   надання   дозволу   гр.Погрібняк   Н.Д.   на   проведення   робіт   по   встановленню
індивідуального опалювального приладу у квартирі № 20 по вул.Музейна в м. Валки.
3.	Про надання матеріальної допомоги гр.Шевченко Т.П. на лікування сина.
4.	Про надання матеріальної допомоги учаснику АТО, що отримав статус учасника бойових
дій.
5.	Про надання матеріальної допомоги гр.Несміян О.Є. на поховання брата.
6.	Про   погодження   суб'єкту   господарювання   здійснення   одноденної   торгівельної   і
розважальної діяльності.
7.	Про укладення Договору з ФО-П Однороб Н.В. про пайову участь в утриманні об'єкту
благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
8.	Про укладення Договору з ФО-П Фурсовою О.В. про пайову участь в утриманні об'єкту
благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
9.	Про надання матеріальної допомоги членам первинних ветеранських організацій міста.
10.	Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 грудня 2016 року
№ 160 „Про організацію громадських робіт у 2017 році”.

1.	СЛУХАЛИ:  Про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів Валківської
міської ради на 2017-2018 навчальний рік.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів Валківської міської ради на 2017-2018 навчальний рік.
Рішення № 65 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -    9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

2.	СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Погрібняк Н.Д. на проведення робіт по встановленню
індивідуального опалювального приладу у квартирі № 20 по вул.Музейна в м. Валки.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл гр. Погрібняк Наталії Дмитрівні на проведення робіт по встановленню у власній квартирі № 20  в  будинку №  8  по вул.Музейна в  м.  Валки індивідуального опалювального приладу. 
2. Зобов'язати заявника:
2.1.	Отримати технічні умови щодо встановлення індивідуального опалювального приладу.
2.2.	Замовити проектну документацію  на встановлення  індивідуального опалювального
приладу.


2.3. Всі роботи по встановленню індивідуального опалювального приладу проводити після виготовлення необхідної проектної документації із суворим дотриманням її вимог та умов спеціалізованими підприємствами, які мають відповідне право на проведення даного виду робіт.
Рішення № 66 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

3.	СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги гр.Шевченко Т.П..
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати гр. Шевченко Тамарі Павлівні матеріальну допомогу на лікування сина в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 коп..
2.   Централізованій  бухгалтерії  виплату  провести   із   коштів,   передбачених  програмою соціального захисту окремих категорій громадян м.Валки на 2016-2020 роки.
Рішення № 67 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

4.	СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги учаснику АТО, що отримав статус
учасника бойових дій.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати матеріальну допомогу для вирішення проблем соціально-побутового характеру у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп., гр.Жигилію Олександру Юрійовичу, 17.01.1977 року народження, учаснику АТО, що отримав статус учасника бойових дій та їх сімей, на 2017 рік.
2. Централізованій бухгалтерії міської ради провести виплату із коштів, передбачених Програмою матеріальної підтримки учасників АТО, що отримали статус учасника бойових дій та їх сімей, на 2017 рік в межах кошторису.
Рішення № 68 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

5.	СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги гр.Несміян О.Є. на поховання брата.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ:   1.  Надати  матеріальну  допомогу гр.Несміян  Оксані  Євгенівні у розмірі 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 коп.) на поховання брата гр.Мороза О.І..
2.   Централізованій  бухгалтерії  Валківської  міської  ради  виплату  провести  із  коштів, Передбачених   Програмою   соціального захисту окремих  категорій   громадян   м.Валки   на 2016-2020 роки.
Рішення № 69 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -    9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

6.	СЛУХАЛИ: Про погодження суб'єкту господарювання здійснення одноденної торгівельної і розважальної діяльності.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І, секретар ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити фізичній особі - підприємцю Лозовенку Євгенію Олександровичу здійснення одноденної торгівельної і розважальної діяльності та тимчасове розміщення об'єктів торгівлі та розваг 23 серпня 2017 р. у м. Валки, пл. Центральна.
2. ФОП Лозовенку Є.О. здійснити оплату за використання об'єктів благоустрою території     м. Валки згідно п.5.4 Положення про використання об'єктів благоустрою території м. Валки для провадження підприємницької діяльності.
Рішення № 70 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -    9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

7.	СЛУХАЛИ: Про укладення Договору з ФО-П Однороб Н.В. про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
Пропозиція Степанова СІ.: укласти договір про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою по вул.Харківська, 6 при умові, що ФО-П Однороб Н.В. не буде передавати даний об'єкт в суборенду.
ВИРІШИЛИ: 1. Укласти Договір з ФО-П Однороб Наталією Василівною про пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
	2. Надати в користування на умовах Договору ФО-П Однороб Н.В. об’єкт благоустрою площею 30 (тридцять) кв.м. у м. Валки, вул. Харківська, 6 для провадження підприємницької діяльності.
	3. Розмір плати за користування об’єктом благоустрою встановити відповідно до  Положення „Про використання об’єктів благоустрою території м. Валки для провадження підприємницької діяльності” .
	4. ФО-П Однороб Н.В. забезпечити доступ до тимчасової споруди для людей з обмеженими можливостями.
Рішення № 71 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.


8.	СЛУХАЛИ: Про укладення Договору з ФО-П Фурсовою О.В. про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
Пропозиція Степанова СІ.: укласти договір про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою по вул.Харківська, 6 при умові, що ФО-П Однороб Н.В. не буде передавати даний об'єкт в суборенду.
ВИРІШИЛИ: 1. Укласти Договір з ФО-П Фурсовою Ольгою Володимирівною про пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою у м. Валки, вул. Харківська, 6.
	2. Надати в користування на умовах Договору ФО-П Фурсовій О.В. об’єкт благоустрою площею 30 (тридцять) кв.м. у м. Валки, вул. Харківська, 6 для провадження підприємницької діяльності.
	3. Розмір плати за користування об’єктом благоустрою встановити відповідно до  Положення „Про використання об’єктів благоустрою території м. Валки для провадження підприємницької діяльності” .
	4. ФО-П Фурсовій О.В. забезпечити доступ до тимчасової споруди для людей з обмеженими можливостями.
Рішення № 72 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

9.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  матеріальної  допомоги  членам  первинних     ветеранських організацій міста.
ДОПОВІДАЄ: Кривич А.І., секретар ради.
ВИРІШИЛИ:  І. Надати матеріальну допомогу у розмірі по 200,00 (двісті) грн. 00 коп. кожному із членів первинних ветеранських організацій міста, ювілярів, які у другій половині липня 2017 року відзначили ювілейні дати від дня народження, а саме:
-	Макаренко Лідії Халимонівні, 75-річний ювілей відзначила 16 липня;
-	Іванській Антоніні Яківні, 70-річний ювілей відзначила 17 липня;
-	Ільченко Ніні Іллівні, 80-річний ювілей відзначила 18 липня;
-	Гуренко Ользі Петрівні, 70-річний ювілей відзначила 18 липня;
-	Мельник Людмилі Анатоліївні, 70-річний ювілей відзначила 22 липня;
-	Галич Вірі Петрівні, 80-річний ювілей відзначила 26 липня;
-	Кравченко Надії Миколаївні, 70-річний ювілей відзначила 29 липня.
2. Централізованій бухгалтерії міської ради проводити виплату із коштів, передбачених програмою соціального захисту окремих категорій громадян м.Валки на 2016-2020 роки. Рішення № 73 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                         21 грудня 2016 року № 160 „Про організацію громадських робіт у 2017 році”.
ДОПОВІДАЄ: Кривич АХ, секретар ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 грудня 2016 року №160   „Про організацію громадських робіт у 2017 році ", виклавши п.3 у новій редакції наступного змісту, а саме:
	„ 3. Фінансування громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.
У разі залучення зареєстрованих безробітних до проведення громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати:
1)	пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
2)	за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок і безробіття;
3)	за рахунок коштів місцевого бюджету”. 
	2. Секретарю ради Кривич А. І.   забезпечити  направлення  цього  рішення  до Валківського районного центру зайнятості.
Рішення № 74 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»        -   9 чол;     «Проти»- немає;         «Утримались»- немає.



Міський голова 					В.Скрипніченко

