ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
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 28.07.2021 о 13-00 в каб. 357

РОЗДІЛ 1 Організаційні питання діяльності 
Миколаївської міської ради

1.1. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про скасування рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.05.2021 №№390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402», файл s-gs-048, відповідно до частини 26 статті 30 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату миколаївської міської ради від 09.07.2021 №450 за вх.№2918 від 09.07.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.2. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/35 «Про затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VIII скликання» (файл s-gs-034) відповідно до частини 26 статті 30 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату миколаївської міської ради від 14.07.2021 №457 за вх.№2977 від 14.07.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.3. Розгляд проєкту регуляторного акту – проєкт 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) відповідно до частини 11 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату миколаївської міської ради від 19.07.2021 №472 за вх.№3011 від 19.07.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.4. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради» (файл s-gs-052) відповідно до частини 11 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату миколаївської міської ради від 22.07.2021 №493 за вх.№3076 від 22.07.2021).
Доповідач: Кравчук Т.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .



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 від 02.07.2021 вих. № 26047/19.04.01-17/21-2 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради станом на 01.07.2021. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.2. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 02.07.2021 вих. № 26045/19.04.01-17/21-2 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням комунального майна Миколаївської міської ради станом на 01.07.2021. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.3. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 02.07.2021 вих. № 26053/19.04.01-17/21-2 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради станом на 01.07.2021 про відведення земельних ділянок військовослужбовцям, що є учасниками антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.4. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 05.07.2021 вих. № 26124/19.04.01-17/21-2 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради станом на 01.07.2021.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.5. Запрошення керівника ТОВ «Радакція газети «Вечерний Николаев», начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради та директора департаменту міського голови щодо розгляду звернення ТОВ «Радакція газети «Вечерний Николаев» від 26.02.2021 №12 та від 11.05.2021 за вх.№2097 щодо невиконання виконавчими органами Миколаївської міської ради Закону України «Про формування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та рішення міської ради від 14.06.2021 №5/15 «Про реформування друкованого засобу масової інформації «Вечерний Николаев» та редакції газети Миколаївської міської ради «Вечерний Николаев», засновниками яких є Миколаївська міська рада» (на виконання висновку постійної комісії №12 від 23.06.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

2.6. Запрошення директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради для відпрацювання певних напрямків роботи спільно з постійною комісією (на виконання висновку постійної комісії №12 від 23.06.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

2.7. Лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області від 13.07.2021 №5907-4597/03.02 за вх.№2957 від 13.07.2021 щодо сприяння у вирішення питання стосовно заперечення  будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у мкр. Намив у зв’язку з відсутність аварійно-рятувального підрозділу у районі виїзду (до 3 км).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

РОЗДІЛ  3 Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб до постійної комісії міської ради 
3.1. Звернення голови Миколаївської міської громадської організації «Спадщина» Купрієвич І.М. від 13.07.2021 №2963 щодо забезпечення права на відпочинок та оздоровлення шляхом благоустрою парку «Богоявленський» для забезпечення відпочинку громадянам різного віку та будь-який смак.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

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

4.1. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 14.06.2021 №22970/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 з приводу невідповідності найменування Миколаївська міська рада Миколаївського району Миколаївської області старому зразку печатки (Миколаївська міська рада Миколаївської області).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.2. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 14.06.2021 №22978/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання роз’яснень чому не враховані заяви депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання від фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» щодо включення до зазначеної у заяві постійної комісії Миколаївської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.3. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 04.06.2021 №21568/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання інформації щодо скасування рішення виконавчого комітету від 23.12.2020 № 1290 про присвоєння юридичної адреси автосервісному комплексу з офісними приміщеннями автозаправної станції, магазину промислових товарів, закусочній та автомобільно- газозаправному пункту по вул. Генерала Карпенка (поблизу морехідної школи).
Розгляд питання перенесено на наступне засідання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.3.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 20.07.2021 №28938/01.01-02/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №11 від 02.06.2021 в частині надання пояснення щодо відсутності зауважень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 12.12.2020 №1290.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.4. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 09.07.2021 №27256/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №11 від 02.06.2021 в частині надання роз’яснень щодо обов’язку/права депутатів на створення міжфракційного об’єднання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.5. Інформація управління комунального майна Миколаївської міської ради від 10.06.2021 №22627/10.01-08/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання інформації про використання приміщення по вул. Південна, 31 та можливості передачі його в оренду Громадському формуванню з охорони громадського порядку м. Миколаєва «Захист».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.6. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 01.06.2021 №21024/21.03-05/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання документів перевірки відділу з організації оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.7. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.8. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 07.07.2021 №26828/21.01-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу № 11від 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

4.9. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 01.04.2021 №11884/07.01-20/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання копії бюджетного регламенту.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.10. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.11. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.12. Інформації служби у справах дітей Миколаївської міської ради від 02.04.2021 №12151/25.01-18/21-2 за вх.№1620 від 06.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації про кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей Миколаївської міської ради та потребують пільгового користування платними атракціонами.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.13. 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 Fecebook, Instagram тощо.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.14. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.15. Інформація управління капітального будівництва Миколаївської міської ради від 24.03.2021 №232/18-04 за вх.№1436 від 26.03.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині доопрацювання проєкту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №16/232 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», файл s-ks-001.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.16. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради від 15.04.2021 №1171-13.01.01-08/14 за вх.№1400 від 19.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації в розрізі всіх закладам освіти, де здійснюється харчування дітей через КОП щодо загальної кількості дітей у закладі, які харчуються та кількості відмов, які надійшли від батьків та кількість пільговиків.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17. Інформація департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради від 22.04.2021 №15530/09.01-3/21-2 за вх.№1978 від 27.04.2021 щодо виконання протокольного доручення № 4 від 09.02.2021 в частині надання інформації щодо фінансування статей Програми «Діти Миколаєва» 2019-2021 роки у розмірі – 500 тис.грн. на 2021 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17.1. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 28.04.2021 №16573/07.06-25/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання роз’яснень вжитих заходів в частині перерозподілу коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік на фінансування заходів міської комплексної програми «Діти Миколаєва» .
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17.2. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 24.06.2021 №24585/07.06-25/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №4 від 09.02.2021 в частині перерозподілу коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік на фінансування заходів міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17.3. Лист заступника міського голови-директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М. від 09.04.2021 №13454/08.01.01-11/21-2 (лист від 20.05.2021 №19039/08.01.01-11/21-2 за вх.№2262 від 21.05.2021 на постійну комісію) до заступника міського голови Петрова А.Л. щодо проведення спільної наради з визначення необхідності фінансування міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17.4. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 16.03.2021 №11 (№9563/01.01-03/21-2 від 19.03.2021) щодо розгляду протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики стосовно фінансування міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.18. Інформація управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради від 27.04.2021 вих. № 16362/15.01-13/21-2 щодо концепції розвитку БУ ММР КІК ДМ «Казка» по  вул. Декабристів, 38-а та надання копій документів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.18.1. Лист управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 05.05.2021 вих. № 17162/11.02-03/21-2 на виконання висновку постійної комісії від 21.04.2021 протокол № 8 щодо надання копії проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування бюджетній установі Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» для обслуговування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка» по вул. Декабристів, 38-а. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.18.2. Лист департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.05.2021 №3080/02.02.01-40/14/21 щодо надання копії рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2019 № 684 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та копії матеріалів, на підставі яких приймалось вищезазначене рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.18.3. Витяг з протоколу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації від 19.04.2021 №13 (№17834/02.01-07/21-2 від 12.05.2021) щодо розгляду законності проведення тендерних процедур та правомірності підписання договору про розміщення атракціонів на території Дитячого містечка «Казка».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

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».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.21. 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 інформацію гр. Міхальнюк про можливість призначення субсидії за наявних умов боргу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.22. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.23. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 08.07.2021 №27035/09.01-3/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії від 02.06.2021 протокол № 11 стосовно забезпечення житлом учасників АТО/ООС.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.24. 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.25. Інформація секретаря Миколаївської міської ради від 05.07.2021 №26168/02.01-01/21-2 за вх.№2839 від 05.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 стосовно надання роз’яснень чому не враховані заяви депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання від фракції політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» щодо включення до зазначеної у заяві постійної комісії Миколаївської міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.26. Інформація секретаря Миколаївської міської ради від 08.07.2021 №26892/02.01-07/21-2 за вх.№2894 від 08.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно організації предметного навчання на надання всім депутатам Миколаївської міської ради рекомендацій щодо процедури впливу на виконавчі органи Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.27. Інформація управління апарату Миколаївської міської ради від 06.07.2021 №436 за вх.№2869 від 06.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 стосовно надання до постійної комісії роз’яснення з приводу невідповідності найменування Миколаївська міська рада Миколаївського району Миколаївської області старому зразку печатки (Миколаївська міська рада Миколаївської області).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.28. Інформація управління апарату Миколаївської міської ради від 13.07.2021 №454 за вх.№2965 від 13.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно направлення копії листа юридичного департаменту Миколаївської міської ради в частині використання української мови.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.29. Інформація департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (лист першого заступника міського голови Лукова В.Д.) від 09.07.2021 №4804/02.02.01-40/14/021 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №11 від 02.06.2021 та №12 від 23.06.2021 стосовно Програми забезпечення житлом учасників АТО/ООС.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.30. 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/законної використання земельної ділянки без оформлення договору оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .



Голова постійної комісії                                                                        О. КІСЕЛЬОВА

