
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 10 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань комунальної власності та міського господарства 

 

  01.09.2016                                                                                           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      – Власовець П.Р. 

− Харченко А.О.  
− Чернявська Л.П. 
 

Запрошені особи: 
Водоп’янов К.М. – директор КП «АТП 052814», депутат міської ради 
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
Іванова О.М. – член правління СТ ім.Докучаєва В.В. 
Кім Ж.М. – секретар 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»   
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськводоканал» 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
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. 

 
 
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:  
 

1. Звернення садівницьких товариств ім. Докучаєва В.В. та «Строймаш» від 19.08.2016 щодо 
зменшення ціни на воду, що використовується садівницькими товариствами. 

2. Про виконання Інвестиційної програми Комунального підприємства Слов’янської міської 
ради «Словміськводоканал» на 2015 рік. 

3. Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства Слов’янської міської 
ради «Словміськводоканал» на 2016 рік. 
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4. Про надання згоди на передачу з державної до комунальної власності територіальної грома-
ди м. Слов’янська житлового будинку, який розташований за адресою: Донецька обл.,        
м. Слов’янськ, вул. Героїв Чорнобиля,16 (колишня Комсомольська). 

5. Про визначення організатора конкурсу  з призначення управителя багатоквартирного бу-
динку. 

6. Про внесення змін у рішення Слов’янської міської ради від 10.02.2016     № 12-VI-7 «Про 
затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади                  
м. Слов’янська, які підлягають приватизації в 2016 -2017 роках». 

7. Про приватизацію нежитлової будівлі та пральні, розташованих за адресою: м. Слов’янськ, 
вул. Світлодарська (колишня Чубаря), 60. 

8. Про внесення змін до рішення міської ради  від 10.02.2016 № 14-VI-7 «Про затвердження 
Переліку об’єктів та  заходів житлово-комунального господарства, фінансування яких у 
2016 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська» (із змі-
нами). 

9. Про затвердження Програми з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на при-
будинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків 
індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки. 

10. Про затвердження Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоква-
ртирних жилих будинках мікрорайону «Масложир» в м. Слов’янськ на 2016-2017 р.р. 

11. Про прийняття заходів щодо припинення діяльності полігону твердих побутових відходів. 

 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з   
питань комунальної власності та міського господарства. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Іванова О.М. 

Звернення садівницьких товариств ім. Докучаєва В.В. та «Строй-
маш» від 19.08.2016 щодо зменшення ціни на воду, що використову-
ється садівницькими товариствами (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. запропонував КП «Словміськводоканал» надати інформа-
цію щодо кількості води, яка використовується для промивки фільтрів. 
Власовець П.Р., Моденко Т.О., Кудра Г.А., Діденко Д.І. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати  КП «Словміськводоканал» (Гусєва) надати інформацію 
щодо кількості води, яка використовується для технологічних цілей, та 
розглянути можливість подачі такої води для садівницьких товариств. 
2) Продовжити розгляд даного питання на наступному засіданні постійної 
комісії, за участю представників садівницьких товариств та КП «Словмі-
ськводоканал». 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Кудра Г.А. 

Про виконання Інвестиційної програми Комунального підприємства 
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2015 рік (інфор-
мація додається).  

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Кім Ж.М., Власовець П.Р., Шаповалов І.В. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію заступника генерального директора КП «Словміськводока-

нал» Кудра Г.А. «Про виконання Інвестиційної програми Комунального 
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підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2015 
рік» прийняти до відома. 

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

 
4. СЛУХАЛИ: Кудра Г.А. 

Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства 
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії, проект рішення міської ради  

«Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства 
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік» залишити 
без розгляду та повернути розробнику проекта Інвестиційної програми на 
доопрацювання. 

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

 
5. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про надання згоди на передачу з державної до комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська житлового будинку, який ро-
зташований за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Героїв 
Чорнобиля,16 (колишня Комсомольська) (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Власовець П.Р., Олексюк А.Р., Водоп’янов К.М., Кім Ж.М. 
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. 

 
6. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про визначення організатора конкурсу  з призначення управителя 
багатоквартирного будинку (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Шаповалов І.В. 
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. 

 
7. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про внесення змін у рішення Слов’янської міської ради від 10.02.2016     
№ 12-VI-7 «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власно-
сті територіальної громади  м. Слов’янська, які підлягають привати-
зації в 2016 -2017 роках» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шаповалов І.В., 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. 

 
8. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про приватизацію нежитлової будівлі та пральні, розташованих за 
адресою: м. Слов’янськ, вул. Світлодарська (колишня Чубаря), 60 
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(проект рішення міської ради додається). 
ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Шаповалов І.В. 
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. 

 
9. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 10.02.2016 № 14-VI-7 
«Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово-
комунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде здій-
снюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська» (із 
змінами) (проект рішення міської ради додається). 
Також інформував про необхідність перерозподілу коштів в розмірі 223 
тис.грн, а саме 123тис.грн на капітальний ремонт зовнішнього освітлення  
та 100тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду м.Слов’янськ. 
Крім того, додатково необхідно виділити кошти у розмірі 440,306тис. грн. 
на будівництво бюветів.  

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Власовець П.Р. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням вищезазначених 

змін та доповнень, та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включи-
ти даний проект рішення до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

 
10. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про затвердження Програми з встановлення та облаштування дитя-
чих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного 
житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забу-
дови у м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки (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. 

 
11. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про затвердження Програми сприяння встановлення індивідуально-
го опалення в багатоквартирних жилих будинках мікрорайону «Мас-
ложир» в м. Слов’янськ на 2016-2017 р.р. (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Власовець П.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. 

 
12. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про прийняття заходів щодо припинення діяльності полігону твердих 
побутових відходів (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Водоп’янов К.М. 
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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. 

 
13. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Власовець П.Р., Шаповалов І.В. щодо ремонту будинку по вул. Вільна, 9 

 
 
 
 
 
 

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


