
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 11 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань комунальної власності та міського господарства, за участю представників  

постійних комісій міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції та  з питань економічної політики, бізнесу,  

бюджету та фінансів 
 

  05.09.2016                                                                                           14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                               адміністративної будівлі  

                                                                                                                  Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     – Олексюк А.Р.    
Секретар постійної комісії – Вербська Н.В.  
Члени постійної комісії      – Вінниченко В.П. 

− Кушнарьов С.М. 
− Чернявська Л.П. 

Запрошені особи: 
Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення 
Бодак М.І. – головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Ковальова О.Ф. – начальник відділу економіки 
Козирєва Н.Ю. – головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
Коноваленко І.І. – головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
Кононенко Ю.Г. – депутат міської ради 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кудра Г.А. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал»   
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутат-
ської діяльності  
Моденко Т.О. – начальник виробничого відділу КП «Словміськводоканал»   
Нечипоренко М.К. – голова Слов’янської міської організації РПЛ 
Огуряєва І.Е. – представник мешканців гуртожитку по вул.Г.Батюка 8а 
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськводоканал» 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління  
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 
 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадськості міста. 

   
   Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови            
від 25.08.2016 № 263-р. 
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  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:  
 

1. Про звернення мешканців гуртожитку, розташованого за адресою вул. Г.Батюка, 8а            
м. Слов’янська щодо умов їх проживання.   

2. Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 09.08.2016 щодо скасування         
рішень виконкому та міського голови про преміювання керівників комунальних підпри-
ємств та повернення коштів, виділених на преміювання.  

3. Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 12.08.2016 щодо конкурсу по      
визначенню підприємств по обслуговуванню багатоквартирних будинків. 

4. Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства  Слов’янської міської 
ради «Словміськводоканал» на 2016 рік. 

5. Про розгляд експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного   
акту – рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з     
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в    
місті Слов’янську на 2016 рік». 

6. Про роботу головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами. 
7. Про внесення змін до рішення міської ради  від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7«Про  затвердження 
структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності працівників апарату     
міської ради  та її виконавчих органів  у новій редакції» (зі змінами) (набирає чинності з 
20.09.2016). 

8. Про внесення змін до рішення міської ради  від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7«Про  затвердження 
структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності працівників апарату     
міської ради  та її виконавчих органів  у новій редакції» (зі змінами) (набирає чинності з 
21.11.2016). 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про затвердження 
плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 
рік». 

10. Про результати діяльності УСЗН в 2016 році та шляхи вирішення проблемних питань в 
роботі Управління. 

 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства. 
У зв’язку з тим, що планувалось спільне засідання постійних комісій, але 
немає кворуму постійної комісії міської ради з питань депутатської діяль-
ності, законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії кору-
пції, запропонував розглянути питання, які належать до повноважень    
постійної комісії з питань комунальної власності та міського господарст-
ва, а саме: 
1. Про звернення мешканців гуртожитку, розташованого за адресою    
вул. Г.Батюка, 8а   м. Слов’янська щодо умов їх проживання.   
2. Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 09.08.2016  
щодо скасування  рішень виконкому та міського голови про преміювання 
керівників комунальних підприємств та повернення коштів, виділених на 
преміювання.  
3. Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 12.08.2016  
щодо конкурсу по  визначенню підприємств по обслуговуванню багаток-
вартирних будинків. 
4. Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства  
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з   
питань комунальної власності та міського господарства, з урахуванням 
пропозиції Олексюка А.Р. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Огуряєва І.Е. 

Про звернення мешканців гуртожитку, розташованого за адресою    
вул. Г.Батюка, 8а   м. Слов’янська щодо умов їх проживання (звер-
нення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шаповалов І.В., Нечипоренко М.К., Усіченко Н.М., Альохіна О.Є., Коно-
ненко Ю.Г., Чернявська Л.П., Олексюк А.Р. 
Кушнарьов С.М. запропонував провести виїзне засідання постійної комі-
сії за адресою вул. Г.Батюка, 8а  в м. Слов’янську, за участю заявників, 
власника гуртожитку, представників відділу поліції. 

ВИРІШИЛИ: Провести виїзне засідання постійної комісії за адресою вул. Г.Батюка, 8а  
в м. Слов’янську,  за  участю  заявників,  власника  гуртожитку  Айрапе-
тян О.В., представників відділу поліції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Нечипоренко М.К. 

Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 09.08.2016  
щодо скасування  рішень виконкому та міського голови про премію-
вання керівників комунальних підприємств та повернення коштів, 
виділених на преміювання (звернення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чичкан А.В. (інформація додається), Олексюк А.Р., Кочуков Д.Г., Кушна-
рьов С.М., Жиров І.В., Кононенко Ю.Г., Шаповалов І.В. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виконавчому комітету (Лях) вирішувати питання премію-
вання керівників комунальних підприємств за результатами їх роботи за  
квартал після заслуховування постійною комісією міської ради з питань 
комунальної власності та міського господарства звітів керівників комуна-
льних підприємств за відповідний квартал. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Не голосували – 1.  
Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Нечипоренко М.К. 

Про звернення голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 12.08.2016  
щодо конкурсу по  визначенню підприємств по обслуговуванню бага-
токвартирних будинків (заява додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чичкан А.В. (інформація додається), Шаповалов І.В., Кочуков Д.Г., Сав-
ченко С.М., Кушнарьов С.М. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати заступнику міського голови Шаповалову І.В. розробити 
та подати на спільне засідання постійних комісій проект Положення про 
конкурсну комісію  з призначення управителя багатоквартирного будин-
ку. 
2) Рекомендувати управлінню комунальної власності (Чичкан) підготува-
ти письмову відповідь голові СМО РПЛ Нечипоренко М.К. на заяву від 
12.08.2016  щодо конкурсу по  визначенню підприємств по обслуговуван-
ню багатоквартирних будинків. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: Кудра Г.А. 
Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства 
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському голові 

Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку денного 
сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
 
 
 
 
 
 

        Голова постійної комісії                      _________________________               А.Р.Олексюк 
 
 
 
     Секретар постійної комісії                  _________________________               Н.В.Вербська 
        


