Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 2
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
03.02.2016
м. Слов’янськ

14.00 год.
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.
– Чернявська Л.П.
Запрошені особи:
Лях В.М. – міський голова
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку
Кононенко Ю.Г. – депутат міської ради, директор МП «Слав-транс»
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи
Преображенська О.І. – депутат міської ради
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності
Шаповалов І.В. – заступник міського голови
Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських організацій міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від
21.01.2016 № 21-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 19.02.2014 № 11-LVIII-6
«Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
2. Про організацію проведення конкурсу на визначення балансоутримувача об’єкту благоустрою зеленого господарства в м.Слов’янську.
3. Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово-коммунального господарства,
фінансування яких у 2016 році буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська.

4. Розгляд інформації управління економічного і соціального розвитку про виконання рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності та міського господарства від
22.01.2016 щодо проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному
маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік».
1. СЛУХАЛИ:

Олексюк А.Р.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та міського господарства.
Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської
ВИРІШИЛИ:
ради з питань комунальної власності та міського господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Ярова А.Л.
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
19.02.2014 № 11-LVIII-6 «Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П. про погодження кандидатур на посаду керівників відділів і управлінь профільною постійною комісією міської ради.
Лях В.М., Моторіна Т.П., Усіченко Н.М. про процедуру призначення на
посаду керівників відділів і управлінь міської ради.
Лях В.М., Чичкан А.В., Діденко Д.І., Самсонов О.А., Кочуков Д.Г., Водоп’янов К.М., Олексюк А.Р., Вінниченко В.П.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про організацію проведення конкурсу на визначення балансоутримувача об’єкту благоустрою зеленого господарства в м.Слов’янську
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П., Лях В.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокоммунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку м.Слов’янська
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Олексюк А.Р., Кочуков Д.Г., Вінниченко В.П., Ковальова О.Ф.
Мала Л.М. щодо дотримання вимог про розміщення проекту рішення міської ради на веб-сайті.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:

Ковальова О.Ф.
Розгляд інформації управління економічного і соціального розвитку
про виконання рекомендацій постійної комісії з питань комунальної
власності та міського господарства від 22.01.2016 щодо проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську
на 2016 рік» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Лях В.М., Кононенко Ю.Г., Олексюк А.Р.
Мала Л.М. про процедуру розгляду регуляторних актів.
Прийняти до відома інформацію начальника управління економічного і
ВИРІШИЛИ:
соціального розвитку Ковальової О.Ф. про виконання рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності та міського господарства від
22.01.2016 щодо проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів
на міському автобусному маршруті загального користування в місті
Слов’янську на 2016 рік»
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
РІЗНЕ:
СЛУХАЛИ:

Чичкан А.В. про свою біографію, плани роботи управління комунальної
власності.
Вінниченко В.П., Чернявська Л.П., Кочуков Д.Г.

Голова постійної комісії

А.Р.Олексюк

Секретар постійної комісії

Н.В.Вербська
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