Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 8
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
07.06.2016
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.
− Власовець П.Р.
− Кушнарьов С.М.
− Харченко А.О.
− Чернявська Л.П.
Запрошені особи:
Лях В.М. – міський голова
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради
Гусєва Н.І. – претендент на посаду генерального директора КП «Словміськводоканал»
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ
Добридень О.М. – головний бухгалтер КП «Контора похоронного обслуговування»
Калмиков С.М. – директор КП «Контора похоронного обслуговування»
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Кісіль В.В. – депутат міської ради
Кононенко Ю.Г. – депутат міської ради
Костін О.С. – депутат міської ради
Макієнко Р.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку управління економічного і
соціального розвитку
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мизенко І.Т. – заступник начальника фінансового управління
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Шаповалов І.В. – заступник міського голови
Шурко О.Р. – технічний директор КП «Словміськводоканал»
Яковленко О.В. – депутат міської ради
Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Контора похоронного обслуговування» за 2015 рік та за 1 квартал 2016 року.
2. Розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про затвердження
Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального

користування в місті Слов’янську на 2016 рік» з урахуванням зауважень та пропозицій, що
надійшли до виконкому Слов’янської міської ради.
3. Про розгляд кандидатури на посаду генерального директора КП «Словміськводоканал».
1. СЛУХАЛИ:

Олексюк А.Р.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та міського господарства.
Запропонував питання «Про розгляд кандидатури на посаду генерального
директора КП «Словміськводоканал» розглянути першим, а питання «Звіт
про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Контора похоронного обслуговування» за 1 квартал 2016 року» - останнім.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
ВИРІШИЛИ:
питань комунальної власності та міського господарства, з урахуванням
пропозиції Олексюка А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Лях В.М.
Про розгляд кандидатури на посаду генерального директора КП
«Словміськводоканал»
Представив кандидатуру Гусєвої Наталії Іванівни.
ВИСТУПИЛИ: Гусєва Н.І. (Резюме та планові заходи по виводу з кризи КП «Словміськводоканал» на друге півріччя 2016 року додаються).
Яковленко О.В., Пустовіт С.В., Шаповалов І.В., Олексюк А.Р., Вінниченко В.П., Кушнарьов С.М., Кісіль В.В., Чернявська Л.П., Власовець П.Р.,
Водоп’янов К.М.
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. призначити керівником КП
ВИРІШИЛИ:
«Словміськводоканал» Гусєву Н.І. та укласти з нею контракт.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Макієнко Р.В.
Розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті
Слов’янську на 2016 рік» з урахуванням зауважень та пропозицій, що
надійшли до виконкому Слов’янської міської ради (звернення
Слов’янської міської ради від 01.06.2016 № 01.01-12/851 , копія проекту
рішення виконавчого комітету, копія пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акту депутата Водоп’янова К.М., копія листа ВАТ «Завод
«Часівоярські автобуси»).
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Кононенко Ю.Г.
Погодити проект регуляторного акту – рішення виконавчого комітету
ВИРІШИЛИ:
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на
2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Добридень О.М.
Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Контора похоронного обслуговування» за 2015 рік та за 1 квартал 2016 року (лист управління комунальної власності від 02.06.2016
№ 01-16-935, інформація КП «Контора похоронного обслуговування»
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додаються).
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Пустовіт С.В., Вінниченко В.П., Олексюк А.Р., Власовець П.Р., Кісіль В.В., Кушнарьов С.М.
Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємст1.
ВИРІШИЛИ:
ва «Контора похоронного обслуговування» за 2015 рік та за 1 квартал
2016 року прийняти до відома.
2. Рекомендувати КП «Контора похоронного обслуговування» (Калмиков)
вжити заходів щодо розширення переліку платних послуг, які надаються
комунальним підприємством
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
5.РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

Власовець П.Р. про ремонт доріг міста Слов’янська.
Кім Ж.М., Кушнарьов С.М.

Голова постійної комісії

_________________________

А.Р.Олексюк

Секретар постійної комісії

_________________________

Н.В.Вербська
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