Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 7
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

16.05.2016
м. Слов’янськ

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:
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ
Жиров І.В. – депутат міської ради
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Отченаш В.В. – заступник начальника УСЗН
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Савченко С.М. – депутат міської ради
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності
Яковенко О.Г. – начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських організацій міста.
Засідання постійної комісії
від 06.05.2016 № 147-р.

проводиться на підставі розпорядження міського голови

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну назви об’єкту комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська.
2. Про зміну найменування типу об’єктів, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Слов’янська.
3. Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, розташованих за адресою: Донецька
обл., м. Слов'янськ, вул.1 Травня, 2.

4. Про затвердження Програми відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання
м. Слов’янська на період 2016-2018 роки.
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 №2-V-6 «Про затвердження
«Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Слов’янська на
2010 – 2014 рр. і на період до 2016 року» (із змінами).
6. 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 змінами).
7. Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених і платних пасажирів у загальному обсязі пасажирських перевезень на міському електротранспорті
(тролейбусі) та міських автобусних маршрутах загального користування у м. Слов’янську на
2016 рік.
8. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Слов’янської міської ради від 23.06.2006 № 41– IV-5 «Про затвердження Правил торгівлі на
ринках, розташованих на території Слов’янської міської ради».
1. СЛУХАЛИ:

Олексюк А.Р.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та міського господарства.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з пиВИРІШИЛИ:
тань комунальної власності та міського господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про зміну назви об’єкту комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська.
ВИСТУПИЛИ: Харченко А.О., Кім Ж.М., Чернявська Л.П., Савченко С.М., Олексюк А.Р.
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Чичкан А.В.
Про зміну найменування типу об’єктів, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Слов’янська (проект рішення
міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р.
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Чичкан А.В.
Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, розташованих за
адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.1 Травня, 2 (проект
рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Олексюк А.Р., Самсонов О.А., Кім Ж.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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про затвердження Програми відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання м. Слов’янська на період 2016-2018 роки (проект
рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П., Самсонов О.А., Олексюк А.Р., Кушнарьов С.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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 №2-V-6
«Про затвердження «Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства м. Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на період до 2016 року» (із змінами) (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Савченко С.М., Самсонов О.А., Кім Ж.М., Харченко А.О.,
Власовець П.Р.
Кушнарьов С.М. про звітність комунальних підприємств.
Вінниченко В.П. про передачу документів колишнім керівником КП
«РУКБ» Малюгіним В.Н., про встановлення знаку «Діти на дорозі» по
вул.Торській (колишня вул.Комунарів).
1) Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства (ДідеВИРІШИЛИ:
нко) на наступному засіданні постійної комісії інформувати про стан
місць захоронення в м.Слов’янську, зокрема в районі комбікормового
заводу та по вул.Смольній.
2) 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. 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 житловокомунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська» (із
змінами) (проект рішення міської ради додається).
Інформував про внесення змін до проекту рішення (доповнення до пояснювальної записки додається).
ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П., Кім Ж.М., Олексюк А.Р., Самсонов О.А.
Савченко С.М. про неякісний ремонт дороги по вул.Лисичанській, запропонував запросити спеціалістів і зробити дефектовку доріг.
Кушнарьов С.М. запропонував до початку робіт запрошувати підрядників
на засідання комісії.
Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням доповнень, та реВИРІШИЛИ:
комендувати міському голові Ляху В.М. включити даний проект рішення
до проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення - Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Отченаш В.В.
Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно
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перевезених і платних пасажирів у загальному обсязі пасажирських
перевезень на міському електротранспорті (тролейбусі) та міських
автобусних маршрутах загального користування у м. Слов’янську на
2016 рік (проект рішення міської ради та звернення УСЗН додаються).
ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., Жиров І.В., 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Яковенко О.Г.
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Слов’янської міської ради від 23.06.2006 № 41– IV-5
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках, розташованих на території Слов’янської міської ради» (звернення управління економічного і соціального розвитку та копія звіту додаються).
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р.
1) Інформацію начальника відділу торгівлі та захисту прав споживачів
ВИРІШИЛИ:
Яковенко О.Г. щодо звіту про періодичне відстеження результативності
регуляторного акта - рішення Слов’янської міської ради від 23.06.2006
№ 41– IV-5 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках, розташованих
на території Слов’янської міської ради» прийняти до відома.
2) Рекомендувати відділу торгівлі та захисту прав споживачів (Яковенко)
вжити заходів щодо приведення регуляторного акту - рішення
Слов’янської міської ради від 23.06.2006 № 41– IV-5 «Про затвердження
Правил торгівлі на ринках, розташованих на території Слов’янської міської ради», у відповідність до норм діючого законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.

Голова постійної комісії

_________________________

А.Р.Олексюк

Секретар постійної комісії

_________________________

Н.В.Вербська
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