Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 4
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
22.03.2016
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:
Жиров І.В. - депутат міської ради
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ
Каневський М.М. – начальник ділянки очисних споруд КП «Словміськводоканал»
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Марченко О.С. – генеральний директор КП «Словміськводоканал»
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Нечипоренко М.К. – голова СМО РПЛ
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Прибосний І.В. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал»
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськводоканал»
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Савченко С.М. – депутат міської ради
Сало С. – голова профсоюзного комітету КП «Словміськводоканал»
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови
Федоров І.В. – начальник юридичної служби КП «Словміськводоканал»
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності
Шаповалов І.В. – заступник міського голови
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських організацій міста.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік.
2. Про розгляд звернення фінансового управління від 21.03.2016 № 304/03 щодо виділення
коштів з міського бюджету на:

- проведення поточного ремонту світової конструкції «Алеї Слави»;
- виконання робіт з поточного ремонту зелених зон;
- придбання урн.
3. Про зміну назви об’єкта комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська.
1. СЛУХАЛИ:

Олексюк А.Р.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та міського господарства.
Запропонував питання «Про зміну назви об’єкта комунальної власності
територіальної громади м.Слов’янська» розглянути першим.
Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської
ВИРІШИЛИ:
ради з питань комунальної власності та міського господарства, з урахуванням пропозиції Олексюка А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про зміну назви об’єкта комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська
У зв’язку з необхідністю додаткового вивчення документів, просила зняти
дане питання з розгляду.
Проект рішення міської ради «Про зміну назви об’єкта комунальної власВИРІШИЛИ:
ності територіальної громади м.Слов’янська» зняти з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Марченко О.С.
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік (копія інформації КП «Словміськводоканал» та управління комунальної власності додається).
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Кушнарьов С.М., Власовець П.Р. про боротьбу з втратами
води, Самсонов О.А., Савченко С.М. про фінансовий стан підприємства,
виплату заборгованості по заробітній плати, оплату за ГММ, Сало С.,
Провоторова Р.К., Жиров І.В. про структуру тарифу на водопостачання,
Нечипоренко М.К., Шаповалов І.В., Каневський М.М.
Савченко С.М. доручив КП «Словміськодоканал» подати на розгляд депутатських комісій план ліцензійної діяльності підприємства на 2015 та
2016 роки.
Олексюк А.Р. запропонував зробити перерву в розгляді даного питання, а
депутатам надати свої запитання, які КП «Словміськодоканал» повинно
розглянути та надати відповідні пояснення та інформацію.
Продовжити розгляд звіту про фінансово-господарську діяльність КП
ВИРІШИЛИ:
«Словміськводоканал» за 2015 рік на наступному засіданні постійної комісії, після одержання письмових пояснень на питання депутатів та міського керівництва.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про розгляд звернення фінансового управління від 21.03.2016
№ 304/03 щодо виділення коштів з міського бюджету на:
- проведення поточного ремонту світової конструкції «Алеї Слави»;
- виконання робіт з поточного ремонту зелених зон;
- придбання урн.
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(звернення фінансового управління та копії звернень управління житловокомунального господарства додаються).
Крім того, інформувала про необхідність виділення коштів на утримання
вулично-дорожньої мережі та улаштування пішохідних огороджень.
ВИСТУПИЛИ: Нечипоренко М.К., Савченко С.М., Олексюк А.Р., Вінниченко В.П., Кушнарьов С.М., Шаповалов І.В.
Савченко С.М. запропонував управлінню житлово-комунального господарства опрацювати питання про виготовлення та встановлення школами
міста лавок в місцях загального користування.
1) Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства (ЗаВИРІШИЛИ:
руба) на спільне засідання постійних комісій міської ради надати уточнюючу інформацію щодо місця та об’ємів ремонту зелених зон.
2) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість
виділення коштів з міського бюджету на:
- проведення поточного ремонту світової конструкції «Алеї Слави» в сумі
56,0 тис.грн.;
- виконання робіт з поточного ремонту зелених зон в сумі 200,557
тис.грн.;
- придбання урн в сумі 36,0 тис.грн.;
- утримання вулично-дорожньої мережі в сумі 400,0 тис.грн.;
- улаштування пішохідних огороджень по вул.Г.Батюка в сумі 215,6
тис.грн.;
- улаштування пішохідних огороджень по вул.Лозановича в сумі 290,0
тис.грн.
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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