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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

Засідання планується провести  05.11.2021 о 13-00 в каб. 357

РОЗДІЛ 1.
Організаційні питання діяльності Миколаївської міської ради

1.1. Проєкт рішення міської ради «Про внесення зміни до рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/15 «Про затвердження Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом та поверненням самовільно зайнятих земельних ділянок» (файл s-arc-003) (лист управління апарату за вх. № 4172 від 04.10.2021, за вих. № 41443/02.01-01/21-2 від 04.10.2021).
Доповідач: А. А. Цимбал – директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

1.2. Лист секретаря міської ради Д. Фалька від 31.08.2021 за                                             вих. № 35169/02.01-01/21-2 щодо передачі проєкту регуляторного акту – проєкт рішення міської ради (файл s-gs-047) «Про встановлення обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Миколаєві» для надання висновків про відповідність даного проєкту регуляторного акту відповідно до вимог ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Доповідач: М. В. Коваленко – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.
1.2.1. Лист юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 07.09.2021 №36289/02.02.01-22/21-2 за щодо підготовки експертного висновку до проєкту регуляторного акту – проєкту рішення міської ради «Про встановлення обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Миколаєві» (файл s-gs-047).
1.2.2. Витяг з протоколу № 31 від 12.10.2021 засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та                  соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів за вих. № 43386/01.01-01/21-2 від 18.10.2021 щодо розгляду витягу з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно проєкту рішення міської ради (файл s-gs-047) «Про встановлення обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Миколаєві» (з додатком – Експертний висновок).

1.3. Проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 «Про затвердження міської програми «Молодіжна політика» на 2019-2021 роки (зі змінами)» (файл s-om-010) (лист управління апарату Миколаївської міської ради за вх. № 5182 від 03.11.2021, за вих. № 756 від 03.11.2021).
Доповідач: В. Б. Гончарук – директор центру соціальних служб Миколаївської міської ради.

1.4. Проєкт рішення міської ради «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2022 рік» (файл s-sr-006) (лист управління апарату Миколаївської міської ради за вх. № 5053 від 27.10.2021, вих. № 739 від 27.10.2021)
Доповідач: Т. В. Шуліченко – директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.5. Проєкт рішення міської ради «Про Звернення депутатів Миколаївської міської ради VIІI скликання до Президента України щодо недопущення підняття тарифу на розподіл природного газу» (файл s-gs-069) (лист управління апарату Миколаївської міської ради за вх. № 5102 від 28.10.2021, за вих. № 743 від 28.10.2021).
Доповідач: Т. В. Кравчук – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.

1.6. Проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 31.08.2020 № 757 (зі змінами)» (файл s-gs-064) (лист управління апарату за вх. № 4233 від 06.10.2021, за вих. 700 від 06.10.2021).
Доповідач: М. В. Карцев – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.

РОЗДІЛ 2.
Розгляд звернень відділів, управлінь виконкому, департаментів, адміністрацій районів та інших установ міста

2.1. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за вих. № 45974/19.04.01-17/21-2 від 01.11.2021 щодо порушення строку надання адміністративної послуги стосовно прийняття рішень міської ради про відведення земельних ділянок військовослужбовцям (учасникам АТО) станом на 01.11.2021.

2.2. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за вих. № 45985/19.04.01-17/21-2 від 01.11.2021 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням комунального майна Миколаївської міської ради станом на 01.11.2021.

2.3. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за вих. № 45987/19.04.01-17/21-2 від 01.11.2021 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради станом на 01.11.2021.

2.4. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за вих. № 46285/19.04.01-17/21-2 від 02.11.2021 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради станом на 01.11.2021.

2.5. Лист управління апарату Миколаївської міської ради за вх. № 5023 від 20.10.2021 (за вих. № 721 від 20.10.2021) щодо розгляду та надання рекомендацій щодо допустимості відображення розробником проєкту рішення міської ради у тексті пояснювальної записки до проєкту рішення міської ради пропозицій щодо врахування зауважень/пропозицій, наданих до проєкту рішення міської ради (додаток –                   файл s-zr-992/31).

2.6. Лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України за вх. № 5105 від 28.10.2021 (за вих. № 04-30/10-2021/330107 від 26.10.2021) про результати розгляду звернення депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання (рішення №103 від 01.10.2021) щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році.

2.7. Запрошення заступника міського голови А. Л. Петрова та заступника міського голови Ю. Б. Степанця з метою надання інформації з приводу проведення відповідних дій (заходів), направлених на забезпечення пожежної і техногенної безпеки відповідних об’єктів та відпрацювання приписів ДСНС (лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївської міської області від 04.08.2021 №5901-5058/03.01).

2.8. Лист голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації Д. С. Іванова за вих. № 60 від 09.08.2021 щодо розгляду 01.03.2021 на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації звернення від батьків дітей, які навчаються в дошкільних навчальних закладах м. Миколаєва щодо організації харчування та витяг з протоколу №10 від 01.03.2021.

2.9. Лист окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської обласної прокуратури від 08.07.2021 №51-5005 вих-21 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №10 від 11.05.2021 стосовно будівництва по вул. 1 Слобідська ріг вул. Чкалова та роз’яснення щодо справи про незаконне/законне використання земельної ділянки без оформлення договору оренди.
2.9.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 22.06.2021 №24323/21.02-07/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 стосовно законності використання земельних ділянок за адресою: 1-а Слобідська ріг вул. Чкалова у м. Миколаєві.

РОЗДІЛ 3.
Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб до 
постійної комісії міської ради 

3.1. Звернення Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» за вх. № 12063/02.02.01-15/2 від 20.10.2021 (за вих. № 04 від 20.10.2021) щодо недопущення прийняття проєктів рішень міської ради стосовно збільшення ставок місцевих податків та зборів.

3.2. Лист ТОВ «Олимп Маркет» від 09.08.2021 №09/08/2121 за вх.№3449 від 10.08.2021 щодо спростування інформації стосовно закриття ринку «Факел» та звернення стосовно запрошення на розгляд питань, пов’язаних з ринком «Факел».
3.2.1. Інформація заступника міського голови Ю. Андрієнка за                   вих. № 6871/02.02.01-40/21-2 від 22.09.2021 щодо розгляду звернення ФОП В. Міронової за вх. 3199 від 28.07.2021 стосовно перспектив користування земельною ділянкою по вул. Генерала Карпенка, 51-б.
3.2.2. Інформація заступника міського голови Ю. Андрієнка за                 вих. № 6870/02.02.01-40/21-2 від 22.09.2021 щодо розгляду звернення ФОП В. Міронової за вх. 3305 від 03.08.2021 стосовно перспектив користування земельною ділянкою по вул. Генерала Карпенка, 51-б.

3.3. Звернення ТОВ «ЮрАква 1400» (Скрипниченко О. М.) (за вх. № 3940 від 20.09.2021) щодо інформування постійної комісії про наявність дозвільних документів на встановлення об’єкту з виробництва питної води та щодо приведення документів у відповідність до законодавства.
3.3.1. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 12.08.2021 №32489/19.04.01-17/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №14 від 29.07.2021 стосовно надходжень звернень ТОВ «ЮрАква» із земельних питань.
3.3.2. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №33087/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації щодо звернень             ТОВ «Юр-Аква» (розміщення тимчасової споруди на перехресті вул. Садова та вул. Севастопольська).




РОЗДІЛ 4.
Розгляд інформації на рекомендації/висновки постійної комісії, витягів інших постійних комісій, протокольних доручень Миколаївської міської ради
(питання, що знаходиться на контролі постійної комісії)

4.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 11.08.2021 №32472/21.03-10/21-2 щодо  проведення  перевірки благодійного фонду «Дубравушка» при дошкільному навчальному закладі №127.

4.2. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 07.07.2021 №26828/21.01-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу № 11 від 02.06.2021 в частині надання інформації про проведення службових розслідувань по управлінню у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради та надання підсумків даних розслідувань.

4.3. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 28.04.2021 вих. № 16572/07.05-24/21-2 (вхід. № 2062 від 05.05.2021) на виконання висновку постійної комісії від 24.03.2021 протокол №7 щодо надання персональних надбавок та премій в порівнянні з посадовим окладом за 2020 рік.

4.4. Інформація департаменту міського голови Миколаївської міської ради від 01.04.2021 №11901/02.09.05-14/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації щодо угод, укладених у 2020 році з метою висвітлення у ЗМІ діяльності Миколаївської міської ради та перелік офіційних сторінок виконавчих органів Миколаївської міської ради у соціальних мережах Fаcebook, Instagram тощо.

4.5. Інформація управління капітального будівництва Миколаївської міської ради від 12.04.2021 №11 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №4 від 09.02.2021 в частині надання інформації про забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

4.6. Інформація управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради від 14.05.2021 №368/14.01-14 за вх.№2172 від 14.05.2021 щодо на виконання висновку постійної комісії від 21.04.2021 протокол № 8 стосовно надання алгоритму погодження закупівлі товарів, послуг КНП ММР сфери охорони здоров’я.

4.7. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 08.07.2021 №27035/09.01-3/21-2 (від 26.07.2021 №27703/03.01-3/21-21) щодо виконання висновку постійної комісії від 02.06.2021 протокол № 11 стосовно забезпечення житлом учасників АТО/ООС.

4.8. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 22.07.2021 №29327/09.01-3/21-2 за вх.№3177 від 27.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 в частині надання інформації стосовно надання матеріальної допомоги Ревуцькому Г.М.

4.9. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 09.07.2021 №27115/09.01-3/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині надходження заяви Ковальчук Г. про надання матеріальної допомоги.

4.10. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 02.06.2021 №21253/09.01-3/21-2 щодо  виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині врахування інформації гр. Міхальнюк про можливість призначення субсидії за наявних умов боргу.

4.11. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за вих. № 32939/12.01-24/21-2 (вхід. № 3661 від 28.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно питання розробки проєкту комплексної реконструкції парку «Богоявленський», а також про надання інформації відносно прийнятих рішень по затвердженню проєкту землеустрою даної земельної ділянки. 
4.11.1. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 27.08.2021 за вих.№ 34583/02.02.07-40/21-2, щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно підготовки проєкту рішення про надання дозволу на відновлення меж з метою формування земельної ділянки парку «Богоявленський». 
4.11.2. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 06.09.2021 №36118/21.01-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно початку проведення перевірки Адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради з питань законності використання бюджетних коштів, спрямованих на проведення робіт з благоустрою парку «Богоявленський».
4.11.3. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за вих. № 41759/21.01-07/21-2 від 05.10.2021 (вх. № 4245 від 07.10.2021) щодо результатів проведення перевірки адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради з питання законності використання бюджетних коштів, спрямованих на проведення робіт із благоустрою парку «Богоявленський» (на виконання витягу з протоколу № 14 від 29.07.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).
4.11.4. Лист заступника міського голови В. Д. Лукова за                           вих. № 7591/02.02.01-40/02.03/14/21 від 13.10.2021 щодо надання копій протоколів засідань Координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 22.09.2021, на яких розглядалися проєкти № 0015 «Джерело та чисте суспільство», № 0016 «Джерело», № 0017 «Чисте суспільство», реалізація яких планується на території парку «Богоявленський» (на виконання витягу з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради).
4.11.5. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за вих. № 42991/08.01.01-11/21-2 від 12.10.2021 щодо звернення голови Миколаївської міської ГО «Спадщина» Купрієвич І. М. стосовно впорядкування місця для оздоровлення мешканців парку «Богоявленський» (на виконання витягу з протоколу № 14 від 29.07.2021 засідання постійної комісії міської ради).

4.12. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №32940/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно будівництва пожежного депо в мікрорайоні «Ліски-2».
4.12.1. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 33509/11.02-03/21-2 (вхід. № 3629 від 25.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно забезпечення будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у мкр. Намив, з урахуванням забудови пожежного депо «Ліски-2» в мкр. Намив. 

4.13. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 19.07.2021 №28593/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №11 від 02.06.2021 стосовно можливого порушення законодавства України у сфері земельних відносин та конфліктної ситуації, що набула негативного резонансу навколо земельних ділянок, розташованих поблизу міжміського автовокзалу по вул. Погранична ріг пр. Богоявленського.

4.14. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 07.09.2021 №36272/02.02.01-22/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно надання правової оцінки проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради», файл s-gs-052.

4.15. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 08.09.2021 №36452/02.02.01-22/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно внесення зміни до Статуту територіальної громади м. Миколаєва, реєстраційних документів та надання депутату Миколаївської міської ради В. В. Чайці та до постійної комісії обґрунтування правової позиції, за наявності, роз’яснення Асоціації міст та інші висновки (листи).

4.16. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 06.07.2021 №26562/12.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 щодо розгляду звернення Громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» від 02.06.2021 №148/06/21 за вх.№2461 від 04.06.2021 стосовно ініціювання проведення громадських слухань в м. Миколаєві у зв’язку із загрозливою екологічною ситуацією, яка складається навколо ймовірного підняття рівня Олександрівського водосховища, яке знаходиться в м. Южноукраїнськ на р. Південний Буг та катастрофічних наслідків для екологічного стану ріки.
4.16.1. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 28.08.2021 №34763/08.01.01-11/21-2 щодо проведення громадських слухань в м. Миколаєві у зв’язку із загрозливою екологічною ситуацією, яка складається навколо ймовірного підняття рівня Олександрівського водосховища, яке знаходиться в м. Южноукраїнськ на р. Південний Буг та катастрофічних наслідків для екологічного стану ріки.

4.17. Інформація управління комунального майна Миколаївської міської ради від 18.08.2021 № 33376/10.01-08/21-2 (вхід. № 3630 від 25.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації про умови використання нежитлових приміщень ТОВ «РЕДАКЦІЄЮ ГАЗЕТИ «Вечерний Николаев».

4.18. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 08.04.2021 №1196/08.01.01-10/03/01/21 за вх.№1706 від 09.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання інформації  про розгляд заяви гр. Рудого Д.І. стосовно діяльності правління ОСББ «Ліски-Богатир» та конфліктної ситуації.

4.19. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №33086/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації про продовження договору оренди земельної ділянки, на якій знаходиться МАФ ФОП Костенко Н.В. по вул. Лазурна біля буд.29д. 

4.20. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 03.06.2021 №21484/11.02-03/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині надання інформації по забудові по вул. 1 Госпітальна, 2Б, копії документів та проєкт рішення міської ради «Про продовження ПП «Імперіал» оренди земельної ділянки по вул.1 Госпітальна, 2-б у Центральному районі м. Миколаєва».

4.21. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №33512/11.02.03/21-2 (вхід. №3621 від 28.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно виключення лоту (Намивський квартал) із переліку, які виставляються на земельні торги та підготовки проєкту рішення міської ради (файл s-zr-81/4) Про внесення змін до рішення міської ради від 21.05.2021 № 4/463 «Про продаж права оренди земельних ділянок на земельних торгах». 

4.22. Інформація управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради від 03.08.2021 №30975/15.01-13/21/2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №13 від 07.07.2021 в частині надання оцінки та врахування пропозицій передплати газети «Літературна Україна».

4.23. Лист КП «Спеціалізоване комунальне підприємство» «Гуртожиток» від 06.09.2021 №124161 за вх.№3834 від 10.09.2021 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 7 від 24.03.2021 стосовно облаштування електричним лічильником кімнату №523 у гуртожитку по пр. Богоявленському, 340/1.

4.24. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за вих. № 40746/08.01.01-11/21-2 від 30.09.2021 щодо заміни старих дверей в другому під’їзді багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Безіменна № 78 (на виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).
4.24.1.  Інформація адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради за вих. № 39627/06.01-46/21-2 від 24.09.2021 щодо виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 стосовно розгляду звернення мешканців будинку № 78 (2 під’їзд) по вул. Безіменній про заміну старої вхідної двері на нову.
4.24.2. Лист ТОВ «Центральний 1» за вх. № 5031 від 222.10.2021 (вих. № 1212 від 20.10.2021) щодо результатів розгляду звернення мешканців будинку № 78 (2 під’їзд) по вул. Безіменній про заміну старої вхідної двері на нову.

4.25. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради за вих. № 40136/13.01.01-07/21-2 від 28.09.2021 про надання інформації щодо кількості вихованців та учнів, які харчуються в закладах освіти міста, де харчування здійснює комунальне виробниче підприємство по організації харчування в навчальних закладах (на виконання витягу з протоколу № 6 від 10.03.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.26. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради за вх. № 4122 від 30.09.2021 (вих. № 39993/11.02-03/21-2 від 24.09.2021) щодо надання на розгляд постійній комісії міської ради оформлення землекористування на земельну ділянку комунальної власності за межами житлового будинку, в якому розташовано квартиру №2 по вул. Шнеєрсона, 33 в м. Миколаєві та в якій проводиться реконструкція (будівництво) окремого виходу (на виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).
4.26.1. Інформація управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради за вих. № 39456/22.01-15/21-2 від 24.09.2021) щодо виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 стосовно надання інформації інформацію про наявність дозволів на проведення реконструкції та /або  проведення перевірок і результатів розгляду скарг щодо проведення будівельних робіт за адресою: по вул. Шнеєрсона, 33.
4.26.2. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за вх. № 4049 від 24.09.2021 (за вих. № 38760/12.01-24/21-2 від 21.09.2021) щодо виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 стосовно надання інформації про надходження заяв на отримання або вже наданих містобудівних умов на проведення реконструкції (будівництва) квартири, яка розміщена у одноповерховому, багатоквартирному житловому будинку за адресою: по вул. Шнеєрсона, 33, у нежитлові приміщення громадського призначення із облаштуванням окремого входу, ганку та пандусу із використання земельної ділянки комунальної власності загального користування, яка розташовуються за межами фундаментів житлового будинку і не збігається із його геометричними межами; та інформації про  наявність рішень  виконавчого комітету або їх проєктів на звернення щодо переведення  житлових приміщень квартири у нежитлові та присвоєння окремої адреси.

4.27. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за вих. № 36741/21.0-07/21-2 від 09.09.2021 щодо надання на розгляд постійній комісії  міської ради інформації, чому одним підприємцям поновлюють договір оренди земельної ділянки для розміщення тимчасових споруд, а іншим ні; та в цілому про організацію роботу у даному напрямку та врахування прав підприємців (на виконання витягу з протоколу № 14 від 29.07.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.28. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради за вх. № 3971 від 22.09.2021 (за вих. № 37955/09.01-3/21-2 від 16.09.2021) на витяг з протоколу № 15 від 10.09.2021 стосовно звернення благодійної організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації «ВІДНОВЛЕННЯ» від 02.08.2021 № 08/02.

4.29. Інформація департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради за вх. № 4206 від 05.10.2021 (вих. № 41088/02.02.02-10/21-2 від 01.10.2021) щодо внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради стосовно включення депутата Миколаївської міської ради до суб’єкта подання проєкту рішення виконавчого комітету та розробника (на виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.30. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради за вх. № 4244 від 07.10.2021 (вих. № 42012/07.01-32/221-2 від 06.10.2021) щодо надання графіку робочих зустрічей, ініційованих міським головою або департаментом фінансів Миколаївської міської ради з обговорення стану впровадження заходів щодо усунення встановлених порушень та недоліків за результатами державного фінансового аудиту бюджету міста Миколаєва (на виконання витягу з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).
4.30.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за вих. № 45157/21.01-10/21-2 від 26.10.2021 щодо інформування голови постійної комісії про те, що 17.09.2021 відбулося засідання «круглого столу» за участю представників управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області з обговорення стану впровадження заходів щодо усунення встановлених порушень та недоліків за результатами державного фінансового аудиту бюджету міста Миколаєва за період з 01 січня 2018 року по 31 березня 2021 року (на витяг з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.31. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за вих. № 42052/21.02-07/21-2 від. 06.10.2021 щодо земельної ділянки площею 20 кв. м. (за кадастровим номером 4810136300:06:001:0076), яка раніше була надана у тимчасове користування ФОП Сербіну О. І. (на виконання витягу з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.32. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради за вих. № 42207/13.01.01-07/21-2 від 07.10.2021 щодо надання відомостей про судові витрати з питань пожежної безпеки управління освіти Миколаївської міської ради.

4.33. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради за вих. № 42209/13.01.01-07/21-2 від 07.10.2021 щодо надання відомостей про стан виконання пожежних заходів у закладах освіти.
4.33.1. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради за вих. № 45785/13.01.01-07/21/2 від 29.10.2021 щодо заходів з протипожежної безпеки управління освіти Миколаївської міської ради надає інформацію про заклади освіти, перелік необхідних протипожежних заходів та суми коштів на їх виконання (на витяг з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії).

4.34. Інформація юридичного департаменту Миколаївської ради за вих. № 44051/02.02.01-22/21-2 від 21.10.2021 щодо поданого до суду позову стосовно бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» (на витяг з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.35. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради за вх. № 5090 від 27.10.2021 (вих. № 44921/11.02-03/21-2 від 25.10.2021) про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту щодо скверу «Вербочка» (на виконання витягу з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради).

4.36. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за вих. № № 44965/12.01-24/21-2 від 26.10.2021 щодо містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкту будівництва № 81/15-1068 на об’єкт: «Реконструкція житлового будинку під розміщення кафе з вбудованими гаражами для тимчасового зберігання транспортних засобів пр. Центральний, 286/1» (на витяг з протоколу № 17 від 13.10..2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.37. Інформація департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради за вих. № 43249/02.02.02-10/21-2 від 13.10.2021 (на витяг з протоколу № 16 від 28.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).

4.38. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за вих. № 46704/21.02-07/21-2 від 03.11.2021 щодо підписання аркушу погодження проєкту рішення міської ради стосовно відміни рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.12.2020 № 1290 «Про зміну та надання адрес і внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради» (на витяг за протоколу № 17 від 13.10.2021 засідання постійної комісії).

4.39. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 № 30873/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно застосування в роботі листа юридичного департаменту про дотримання депутатами обов’язку використовування української мови під час засідань постійній комісій та її застосування в робочому спілкуванні.
4.39.1. Витяг постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації від 06.09.2021 №36036/02.01-01/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно застосування в роботі листа юридичного департаменту про дотримання депутатами обов’язку використовування української мови під час засідань постійній комісій та її застосування в робочому спілкуванні.

4.40. Витяг постійної комісії з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин від 10.06.2021 № 58/01-04/21 (протокол №19 від 07.06.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині врахування заяви ОСББ «Косіора-2А» від 18.03.2021 №1 за вх.№1454 від 20.04.2021.

4.41. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 № 30861/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно виділення додаткових коштів для закінчення реалізації проєкту для жертв насилля.

4.42. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 № 30864/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу № 13 від 07.07.2021 постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики стосовно збільшення фінансування пільгових категорій громадян та визначення даних моментів як пріоритетні.

